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Uj év
Mert megjelent az Isten üdvözítő ke
gyelme minden embernek . . ho^y megvált
son minket minden hamisságtól es tisztítson
önmagának kiváltképen való népet, jó csele
kedetekre igyekezőket.
Titus 2. I I — 15.

Az év első napja mindenkor a kegyelemé.
A meg nem szűnő, folyton tartó megbocsátás
nagy ünnepe. A megváltást bejelentő nap. Fel
emeli a bántalmazottat és megvigasztalja a bo
csánatra szorulót. Mert menekülést mind a kettő
csak a megváltásban találhat.
A bántalmazó lelkén ott ül a bűntudat.
Hiába mossa le a kezére tapadó vért, hasztalanul
tékozolja el rablott, lopott kincseit, embertársának
meggázolt becsületéért cserébe hiába játssza a
tisztességtudó, előzékeny alázatost, vagy a fönnhéjázó, öntelt fölényest. Gyüjtheti halomba tájé
kozatlan vagy vele együtt bűnös társainak igazoló
Írásait, apjától és fiaitól kérhet jóváhagyást,
minden kárbaveszett fáradtság, mert van biró,
aki előtt semmit el nem hallgathat, aki tudja,
hogy az írásokból mi hiányzik. Biró, aki ismeri
kapzsiságát, hiúságát, bosszúvágyát és minden
aljas rugóját.
E biró a lelkiismeret.
A megbántott lelkén ott terpeszkedik a harag.
Hiába keres szórakozásban vagy munkában vi
gaszt, mások Ítéletében kárpótlást, elhatalmasodik
benne a lenézés, a megvetés. Fűzheti sorokba
embertársainak jótetteit, hogy a rajta elkövetett
gonoszságot elfelejtse, mégis undorrá növekszik
lelkében a lebecsülés, amikor a bántalmazó
ravaszul elébe lép és azt kéri, hogy a jóvátételt
a halálig halaszthassa. Egyikük haláláig. így lesz

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ

HLAVÄCS K O R N É L
BUDAPEST. VI., Ó UTCA 8 SZÁM
IELEFONSZA m UPÓT 9 9 8 -8 3 .

a bántalmazóból, a fosztogatóból, ha ö él tovább,
jótékony adományozó, az «ellenfél« sírjánál meg
bocsátó, nagylelkű ember. A bántalmazottat
legfeljebb ha lot tgya lázás vádja érheti, ha igaz
ságát a másik sírjánál bemutatja.
Ez a tudat kelti, szítja a megbántottban a
megvetést. Undorrá, irtózássá fejleszti. Végül az
embert gyűlöli meg, akit rossz cselekedétől külön
nem választhat. E gyűlölet, e harag a megbántottnak vétke. Hiába erősködik, hogy csak a gonosz
tettet utálja, megtévedt embertársát sajnálja,
mert tudja, hogy azt bűntudata meg-meggyötri
Van biró, akit meg nem téveszthet, aki tudja(
hogy embertársának lelkét is gonosznak, a bűnbe,!
gyönyörködőnek tartja.
E biró a lelkiismeret.
Az újév első napja a kegyelemé. Kegyel
mezzetek meg magatoknak : bántalmazó és meg
bántott.
Aki embertársadat megbántottad, keresd,
találd meg a jóvátétel útját. Könnyen rátalálsz.
Felismerheted arról, hogy legnehezebben járható
nak látod. Leleményes voltál, amikor megron
tásán törted a fejed, most azt hiszed, hogy az
utat visszafelé meg se teheted. Akkor bőven akadt
a kezedbe sebezőszerszám, gondoskodtál testi-lelki
méregről, eltorzítottad külsejét, meghamisítottad
szavait, hogy anyagi és erkölcsi értékeitől meg
foszthasd. Tisztességérzéseddel, önbecsüléseddel
fizetsz érte azóta és ma is uzsorakamatot. Min
denki arcáról leolvasod, hogy ismeri gonoszságodat.
Barátságos mosolyodat, önhitt fölénymutatásodat
álarcnak nézi, amely mögött uj hitványságon
töröd az eszed, hogy a végén embertársadra
kenhesd, biró lehess fölötte, holott magad sze
gődtél, tettél fogadalmat a rossz szolgálatára.
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Szabadulj e lelki börtönödből. Ne légy újból
leleményes. A jóvátételre minden perc leleményes
ség nélkül is módot nyújt. Használd fel az időt,
— Minden élet értéktelen, amely mások számára
amig tettedet más a fejedre nem olvassa, amig nem teremtett.
a sértett tűri, hogy a vagyonát dézsmáld és a
Visszaemlékezem tudós professzorom negy
becsületét a magad testén, ahol lesir rólad, tó ven év előtt elhangzott e mondására és hitbéli
gának használd. Ha türeleme elvész és igazát ő tanításaira, én mint a »Luther élete« nyomtatás alá
harcolja ki, a te lelkiismereted meg nem nyugszik, kerülő kéziratának egykori Íródeákja, vallom e
a te önbecsülésed vissza nem tér. Vesztes leszel, sarkalatos igazságot ma is.
amikor mindketten győzők lehetnétek. Kegyelem
Ő »hü« maradt Krisztusához és »hitt» benne
nélkül hagyod magadat, amikor a megváltás és mi elmondhatjuk, hogy mások számára terem
lehetne osztályrészed.
tett. Igyekeztem követni, mert a Krisztusba ve
Te is, akinek kárt okozott, keresd a jóvá tett »hűség« bensőséges átérzése nélkül, nem let
tétel útját. Győzelmed akkor teljes, ha nincsen tem volna képes az engem ért viszontagságos ki
legyőzött, ha nincsen megalázott, akibe a bosszú sértések megpróbáltatások és szenvedések köze
vágyat oltottad. Aki vagyonodat dézsmálta, éh pette a helyes utat hajlamaim, hangulataim, oly
halállal küzdhetett. Aki becsületedre tört, hogy kor egyéni érdekeim káoszában megtalálni.
abból hasítson és a magáét foltozhassa, az a
Judás is Krisztus követőihez tartozott, de
tiédet csak megnövelte, az ő tisztességének ron midőn az óra elkövetkezett, 30 ezüst pénzért el
gyait is utolsó foszlányig nálad hagyta. Mit kezdesz árulta. A komoly elhatározások órájában Judás
az ő köntösévé»? Tisztogasd ki, foltozd meg, úgy mindig kisért bennünk.
szabj erős ruhát neki. Emeld őt fel, vidd el oly
S ezért nem hiába foglalja a régi értelmes
magasra, ahol még meg nem szédül, ahol már nyelvgyakorlat az »elválaszthatatlannak« jellemzé
nem embertársainak elnézéséből játsza félszegül, sét e szavakba : Hűség és hit.
jobbra-balra túlozva szerencsétlen szerepét, hanem
Különös hálával tartozom Masznyik Endré
becsülettel megáll. Akkor majd megszűnik meg nek, hogy akkor »Luther élete« Íródeákjává vá
vetésed, irtózásod. Elszáll a haragod. Öröm lasztott. Bölcsességgel, alaposan felépített igazsá
váltja fel.
gai egész életemen át Útmutatóul szolgáltak.
Kegyelmezzetek meg magatoknak : sértett és
A mü bevezetésében kitűzött cél : a »protes
megbántó. Bármelyik nap boldogabb uj évetek táns öntudat jelköltése«, melyet annyira óhajtott —
első napja lehet.
vájjon sikerült-e? Hitünk nagy hősének v arázs
A megváltásért nem terhel fizetség. Mind hatalma támasztott-e apostolokat? Még ma is nyilt
össze azt adjátok vissza, ami úgyse a tiétek. kérdés. »Mert ma is, mint 40 év előtt, áll boldogult
Ha magatoknál tartjátok, a tiéteket is megrontja. professzorom megállapítása : »A sötét árnyak, mi
Örökségül a ti fiaitoknak ne hagyjatok rot ket a reformáció a vak éjszakába visszaíizött,
hadt gyümölcsöt.
újra kisértgetnek, s úgy lehet, ismét megfujhatHlavács Kornél.
juk Luther harci kürtjét és ostromolhatjuk az
Antikrisztus várának hatalmas falait.« De aki
A budai Luther-Szövetség január 13-án (va Luthert úgy szereti, mint »élete« szerzője, az
sárnap) este fél 6 órakor kulturestélyt rendez buda benne egyházát szerette. Saját szavaival :
»Mig van szív , mely érte dobog,
vári elemi iskolánk tornatermében. A változatos
Evangéliumi
egyházunk, élni és virulni fog.«
műsor keretében Mnrcncin Zoltán lelkész nagy
Vitéz Lenky János
szabású előadást tart Jézus megváltó munkájáról.

Masznyik Endre

A megalázkodás önkénytelenül hajlik a magábaszállásra, az önvizsgálatra, amely szükség
Nagy zivatar után, amikor a világkormányzó képen az ember bűnösségének elismerésére vezet.
hatalom működése idegrázó eseményekben nyil A fölébredt bűntudat izgalomteljes igyekezettel
vánult, az ember titáni elbizakodottsága meg keresi a lélek megbomlott egyensúlyát: a bünalázkodik. A szörnyű erők féktelen uralma alap bocsánatot és megigazulást. És ez az igyekezet
jában renditett meg mindent, ami eddig szilárdan is első, kezdetleges megnyilvánulásában hasonló
állott, aminek örök változhatlanságában egyesek uton-módon reméli elérni célját: a lélek megzavart
és milliók rendületlenül hittek és bíztak. A sivár nyugalmát, mint ahogyan a Krisztus megjelenése
pusztulás az ember szemeit kíméletlen zordsággal s tanítása előtt az ember igyekezett és a Krisztust
nyitotta föl, hogy önön tigyefogyottságát egész nem ismerő ma is igyekezik, hogy elnyerje a bünbocsánat malasztját. A lélek békétlen állapotát
meztelenségében lássa.
a
megsértett végtelen hatalom haragjának tu
Az önerejében csalódó, lesújtott ember
ösztönszerüen vágyakozik valamiféle hatalom után, lajdonítván, azt hiszi, hogy a bosszús hatalmat
amelyhez bizalommal fordulhat védelemért, segít vagy hatalmakat csak anyagi, testi áldozatokkal
ségért, erősödésért, mint ahogy a művelődés leg engesztelheti ki.
Az erkölcsi világrend örök törvénye, hogy
alsó, legkezdetlegesebb fokán álló vad fordul
oltalomért bármiféle rendkívüli természetjelen vallástalan, hitetlen korszak után oly vaskövet
kezetességgel virrad föl a hit és vallásosság korséghez.
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Közöny
Minden hatás ellenhatást szül. A vétekből
eredhet megbánás, megtérés. A hazugságból lehet
megigazulás, megbocsátás, új élet. Az elnyomás
termeli a forradalmat, a szabadságot. Minden
rossz szülhet jót, csak a közöny nem szül semmit,
mert az meddő. Meddő, mint a Szahara homokja,
mint a Sarkvilág jege.
Ilyen meddő közöny terjed a mi budai egy
házunkban. Fagyos kéreg borítja a sziveket.
A lelkeket a nemtörödés pora vonja be, temeti el.
December 16-án hangversenyt rendezett
templomunkban a budai Luther-Szövetség vegyes
kara. Egyházközségünk e szerve immár 9. eszten
deje munkálkodik lankadatlan kitartással, szor
galommal, önzetlen odaadással és olyan ered
ménnyel, hogy Magyarországon nincs egyetlen
evangélikus énnekkar, amely versenyre kelhetne.
Büszkesége a magyar Lutherániának. Sikert,
diadalt arat mindenütt, a budapesti testvérgyüle
kezetekben és a vidéken is. Csak itt, otthonában
fogadja hidegség, szeretetlenség, közöny. N ívós
műsor, művészien előadva, belépti dijak nélkül
— ingyen — és a körülbelül 3000 felnőtt egy
háztag közül még 100 sem hallgatta. Pedig vasár
nap délután volt, munkaszünet napja és még
hozzá előtte közgyűlés, tehát nem is kelletf külön
felmenni a Várba. Ez iskolapélda a közönyre,
e nehéz kórra, mely addig rágódik egyházunk
fáján, mígnem felőrli.
E szomorú, fájó közönyt látjuk más téren is.
Bármely irányú, minden munkálkodás, törekvés
a közönybe fullad. Egyházközségi gyűléseinkre
mindig csak ugyanaz a néhány jár fel, a többi
kötelességével nem törődik. Az igaz, hogy jogait
sem veszi semmibe. Egyházunk autonómiája,
legszentebb tulajdonunk. Más egyház hívei azért
viaskodnak. Nekünk már elődeink megszerezték.
De nem kell.
Magunk választhatjuk meg papunkat, lelki
vezérünket. De a vétkes közönybe merülünk.
Nem törődünk azzal, ki is legyen a vezérünk. Majd
szaka, mint amily föltétien bizonyossággal áll be
az éjszaka után a nappal, a tél után a tavasz.
Ez az emberiség haladásának törvénye is — bár
a gondolatvilágot, mely eddig, mondhatnám az
ember tevékenységét egyedül irányította, az a
hajnalsugár még nem képes áthatni. Az anyagias
ság gondolkodásmódja még uralkodik a lelki
erőkön. A gyengeség, tehetetlenség érzete a vég
telen hatalommal szemben anyagi nagyságra,
érzéki hatalomra igyekszik támaszkodni. Szem
kápráztató fény és csillogás palotájában, tömén
telen gazdagságnak sokféle védőeszközökkel föl
szerelt sziklavárában keres védelmet és segedel
met. Még az istentiszteleteken is az érzékeket
felingerlő látványosságokkal próbál a lélekre hatni.
A bűntudat apróbb-nagyobb anyagi áldozatokkal,
szakadatlan imádság-sokasággal, önkinzáshoz ha
sonló testsanyargatással keresi a lelkiismeret
nyomasztó terhétől a szabadulást. Miként Madách
Catulusa és Cluviája Thebaisban keres lelki tídü-
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lia látjuk, hogy a vezér nem előre, nem felfelé,
hanem félre vezet, majd csak akkor eszmélünk,
hogy közönyösségünkkel ismét csak az egyház
kárát okoztuk.
Testvéreim, mi dicső múltra tekinthetünk és
mégis ilyen sivár a jelen? Milyen lesz a mi jövő
nemzedékünk kora, ha a mi múltúnkra néz vissza,
ahol nem lát majd semmit, csak mély, tátongó
űrt, a fekete közönyt. Minékiink még volna min
építeni, őseink lelkes, áldozatos egyházszeretete
az alap. De milyen fundamentumot hagyunk gyere
keinkre mi, akik a régi fundamentumot fel nem
használtuk, arra nem építettünk, meg nem óvtuk,
hanem szétporladni engedtük? Utódaink e porra
építsenek? Hiszen a fövenyre épült ház össze
omlik. Mi lett volna belőlünk, ha nagy Lutherunk,
ha Kossuthunk, ha Mária Dorottyánk is ily
közömbös, kicsiny lélek lett volna?
A közöny minden fejlődésnek gátja. Rázzátok
fel tehát telketeket az aléltságból, törjétek meg
a szorító kérget sziveteken, lövőnkről van szó.
A jó jövőhöz pedig csak a fejlődés vezet. Vétkes,
aki a közönnyel akadályt állít útjába. A fejlődés
tényezője a munka. Ne tespedjünk tétlenül a
közönyben, hanem dolgozzunk. Dolgozzunk együtt
az egyházért, a jövőért. Mindenki gyakorolja szent
jogait és teljesítse lelkes odaadással kötelességeit.
Egyházközségünk minden munkájában örömmel
és szives szeretettel vegyünk részt. Ha tényleges
segítségre nem lehetünk, legalább pártoljuk és
hálával ismerjük el mások önzetlen munkásságát.
Hivatalos egyházi teendőkben is mindenki az
őt megillető joggal vegyen részt. Különösen most,
mikor egyházközségünk fontos fordulóponthoz
ért. Értékeljük jobban nagy kincsünket, auto
nómiánkat.
Vajha az uj esztendőben levetnők a régi
közömbös énünket és felverniük az uj ember lelkét,
a cselekvő egyházszeretetet.
Az Ur Jézus m ondja: »Szükség néktek
újonnan születnetek.« (János 3, 7,)

Bethániai Mária.
lést a bűnös világ undorával. Szinte hajlandók
vagyunk a gondolatra, hogy az emberiség vissza
zökkent a középkor sötétségébe.
De nem ! A bölcs Gondviselés megóvta s
mindig megóvja az emberiséget, hogy a tökélete
sedés pályáján visszaesés nem következhetik be.
A hitetlenség sűrű fátyolával elborított égboltozat
még nem derült ugyan ki fölöttünk annyira, hogy
lelki szemeink az eszmék legyőzhetetlen hatalmát
megláthatnák és föltétien bizalommal állhatnánk
e hatalom szolgálatába. De a vágyódás már
föllobogott a lelkekben és biztosan elvezet az
igazságnak felismerésére, hogy van a léleknek
kincse, amelyet sem a rozsda, sem a moly meg
nem emészt, van ereje, amely fölött semmi földi
hatalom nem győzedelmeskedhetik. Eljő az idők
teljessége. Földerül egünkön az igaz keresztyénség
nappali világossága, melynek fényességében szent
bizalommal harsogjuk az anyagiasság Heródesei
felé : »nem féli fegyverid ő : az ige az eszme !«

Sass János.
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Lelkész- és
szerkeszlőváliás
— A szerkesztő utolsó szava —
Egyházközségünk lelkésze, mint olvasóink
tudják, hosszabb szabadságra ment és szabadságát
lelkészváltozás követi. Az is köztudomású, hogy
az ügy megoldásánál a csere eszméje merült fel.
Lelkészünk valamelyik kartársával helyet cserélne.
A csere hírére azonban többen intéztek hoz
zánk kérdést, vájjon ez az egyházközség önkor
mányzati jogát nem sérti-e? Lelkész csak olyan
kartársával cserélhet, aki erre vállalkozik. Viszont
mindkét egyházközség a megváló lelkész helyébe
talán más lelkészt óhajtana. Ha két lelkész tet
szése szerint változtathatná helyét, akkor az egy
házközségek önkormányzati joga Írott malaszttá
válnék és a lelkészi állások nyereséggel tovább
adható stallumokká devalválódnának.
Mindezen aggodalomra megnyugtatásul dr.
Mikler Károly egyházmegyei felügyelőnk, az
Evangélikus Családi Lapok felelős szerkesztője és
kiadója, kiváló egyházjogászunk tanítására hivat
kozunk. Könyvének 425. oldalán a következőket
irta :
— A lelkészi hivatal betöltése a tiszai, bányai
és dunáninneni kerületek lelkészválasztási szabály
rendelete értelmében csere utján is történhetik
a következő módon : rendes lelkészek egymással
helyet cserélhetnek a püspök előzetes hozzájáru
lásával. Jogérvényes cseréhez szükséges azonkívül,
hogy a cserélni kívánó két lelkésznek szándékába
mindkettőnek illetékes egyházi közgyűlése sza
bályos választás utján beleegyezzék s azt mind
kettőnek illetékes egyházmegyei elnöksége is meg-

Goethe nevelési ideálja
Goethe, a német költők fejedelme sem tarto
zott a kész emberek közé, hanem folyton haladt
és fejlődött. Nem volt »ein Fertiger«, hanem »ein
Werdender.« Ifjúságában nevelési iránya egyéni,
individualista volt. A »szép személyiség« kifejlesz
tése volt az ideálja. Ezt tartotta az ember legfőbb
kincsének. Humboldt Vilmos és Wolf Frigyes
Ágost befolyása alatt a humanista gimnáziumnak,
a klasszikus görögségnek, az egyes ember har
monikus kiképzésének volt hive és Schillerrel
együtt művelője is. Később azonban beismerte,
hogy ez az esztétikai ideál a tetterős cselekvésre
nem alkalmas, sőt az akaraterőt meggyengiti.
Különösen Bielschowsky fejti ki a maga művében
Goethének beismerését. S őt követte Freytag az
1815—1830 között élő német intelligenciáról szóló
jellemzésében. Goethe 1828-ban Eckermannhoz
intézett egyik levelében már azt hangoztatja,
hogy megváltást hozna a németeknek, ha »keve
sebb filozófia és több tetterő, s kevesebb elmélet s több
gyakorlat volna bennök.«
Goethe elváltozott nézeteivel eredeti huma
nista álláspontjáról mindinkább Pestalozzi ama
ismert álláspontjához közeledett, amely az elmé-
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erősitse és helyben hagyja. A lelkészi hivány
csere esetén is csonkitatlanul érvényben marad.
Mikler dr. szerint tehát a rendes lelkész
választás szabályai érvényesülnek. Az egyházközség közgyűlésének jogát a két lelkész csere
hajlandósága és csereszándéka nem sértheti meg.
A közgyűlés lelkészt választ. A közgyűlés többsége
a cserére jelentkező lelkészt megválaszthatja
vagy mellőzheti. Az egyházközség akarata tehát
érvényesül, ha tagjait a közöny meg nem bénítja
és fontosnak tartják, hogy olyan lelkész irányítson,
aki híveinek műveltségi és erkölcsi fokán áll,
tudásával az egyházközség hitéletét felvirágoztatja
és példás életével, erkölcsös cselekedeteivel kö
vetkezetesen a helyes utat mutatja.
A budai egyházközség tagjainak átlagos mű
veltségi színvonala igen magasan fekszik. Túl
vannak azon, ahol az ellentmondást nem tűrő
parancsoló mód sikert, tekintélyt arathatna. Olyan
lelkészre vágyakoznak, aki holtig tanul, nagy
tudásával, általános műveltségével, izig-vérig lel
készi jellemével se mesterkélt fölényeskedésre, se
hajbókolásra, tirannusi vagy ravaszkodó fogásokra
nem szorul, akinek minden hive szives örömest
hallgatja és követi munkára hivó őszinte szavát.
*
Amint másfél év előtt a feldúlt egyházközség
Luther-Szövetségébe tömörült híveinek kívánságára
e lap ügyeinek intézését a harc idejére mint
kívül álló és érdektelen az első szóra átvettem,
éppen úgy adom át most az első szóra mint még
mindig érdektelen fél, amikor a szövetségben és
ezen kívül álló egyháztagok elérkezettnek látják
az időt arra, hogy e munka olyan kézre kerüljön,
amelyik réges-régen a legalkalmasabb volt, azon
ban eddig e feladatra nem vállalkozott.
leti képzés mellé a gyakorlatit s a tanulás mellé
a testi munkát ajánlotta. Pestalozzi az egyoldalú
elméleti tudást »szórágásnak« minősítette és ter
méketlen egyoldalúságát nagyon elitélte. Goethé
hez hasonlóan ő is vallotta, hogy az egyoldalú
elméleti képzés a népkultura fejlődésére káros
hatású. Korának »szó- és könyvműveltségét«
többször is kemény szavakkal ostorozta. E tekin
tetben felette érdekes és tanulságos, ha Pestalozzi
nevelési programmját Goethe »Vilmos mester
vándorévei« fejtegetéseivel hasonlítjuk össze.
Bielschowsky Pestalozzi nevelési programmjának főbb gondolatait a következőkben foglalja
össze: Az emberiség újjászületésére célzó nevelési
tervezete nem elméletből. . . , hanem a való élet
ből és a néptömegek nyomorúságából keletkezett.
— Munkával munkára neveljük az embert.
Először komolyan és szigorúan a hivatásra nevel
jük. A gyakorlati munka nemcsak a kezeket fog
lalkoztatja, hanem a fejet és a jellemet is neveli.
Ez a nevelési rendszer Goethe felfogása sze
rint is a szegény és a gazdag embernek egyaránt
megfelel.
Mi magyarok — kultuszminiszterünk sikeres
fáradozásainak adassék a hála — a háború után
Goethe és Pestalozzi e felfogását végre elfogadtuk.
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Bejelentem, hogy a lapot ezentúl Hüttl Ármin
lelkész, vallástanár szerkeszti, mert tisztelői re
mélik. hogy őt e munkára megnyerik.
Evekkel ezelőtt az egyházközség lelkészi ál
lására pályázott^ de a választáson kevés szavazat
tal kisebbségben maradt.
Akik akkor ellene állást foglaltak, azok mond
ják, hogy annak idején Hüttl Árminnal méltány
talanság történt. Éppen az Ö* soraikból merült fel
az első kívánság, hogy e méltánytalanság most
jóvátétessék, az első lépést erre e lap szerkesztői
asztalához tegye meg. hogy ezzel a lelkészválasztásig
is átvegye az egyházközség hitéletének irányí
tását és az immár lezajlott harcban felzaklatott
lelkeket nyugalomra vezethesse.
Örömmel adom át avatott kézbe az egyházi
lapnak az én kezemben néha bizony csak görcsös
fogással betüvetési útra bírható szerkesztői tollát
és kétszeres az örömöm, ha e tollal megindítom
a jóvátételt a méltánytalanságot szenvedő emberen
és lelkipásztoron.
Üdvözlöm őt és a budai egyházközség minden
jóakaratu emberét, aki bármely igaz utón a lelkek
megbékélésére törekedik.
Munkatársaimat arra kérem, hogy halmozzák
el utódomat is értékes kézirataikkal, lapunk ol
vasói pedig vegyék körül a szerkesztőt szeretettel,
amellyel levelesládámat uj év napján jó kíván
ságokkal megtöltötték.
Hálásan köszönöm erkölcsi támogatásukat
és kifejezett szeretetíiket.

Hlavács Kornél
Abban is egyezik Goethe Pestalozzival, hogy
az ifjúság nevelésében az elméleti oktatás a gya
korlati munkával karöltve haladjon. Az állatgaz
dálkodást és két élő nyelvet oktassunk.
A kézművességet is nagyrabecsiili.
— Minden életet, cselekvést és művészetet
a kézműves ipar előzzön meg. Magasabb művelt
ségre vezet, ha egyet helyesen tudunk és műve
lünk, mintha sokfélében félszegek maradunk.
Aranyigazság ez, amely megfigyelésre és kö
vetésre méltó. Az iskolát »nagy szociális közösségi
nek mondja, amelyben mindenki megtalálja és
felkészülhet hivatására.
Pestalozzi és Goethe is hangsúlyozza, hogy
amikor a gyakorlati hivatásra képezünk, ezt az
általános tudományos műveltséggel kapcsoljuk
össze. A tanítvány kezét, szemét, szivét és fejét
harmonikusan műveljük ki.
—• Gondolkodj és cselekedj, cselekedj és gon
dolkodj — ez minden bölcsesség summája.
Hisz, ismeretes, hogy Goethe Faustjában az
általános jólétet szolgáló gyakorlati munkának
milyen dicshimnuszt zengedez. Magasztalja a köz
hasznú munka ritka élvezetét és igy kiált fel :
»Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit und das Leben,

Der täglich sie erobern muss.»
Ugy Pestalozzi, mint Goethe is a munka szó
szólója és dicsöitője. — Bethlen István miniszterelnökünk is újabb beszédeiben. Dr. Szlávik M.
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Hütil Ármin
December 10-én a kultuszminisztérium hiva
talos leiratban köszönetét nyilvánította Hüttl
Ármin vallástanárunknak, aki a Verbőczy-reálgimnáziumban szeretett tanítványának, Hoff
mann Győzőnek, az iskola tragikus körülmények
közt elhunyt tanulójának emlékére 250 pengős
alapítványt tett. Az alapitó »valláskülönbség
nélkül« jelölte meg az alapítványban részesülőket.
Minden szónál többet beszél a tett és a Biblia
szerint cselekedetek nélkül még a hit is megholt.
Mégis, nem mehetünk el szó nélkül e cselekedet
mellett. Nemcsak az elhunyt emlékének, hanem
az alapitó nemes, szép lelkének, igaz keresztyén
gondolkozásánok állít maradandó emléket.
E földi élet rohanásában is meg-megállunk
a szép virág, vagy a szép kép előtt. így kapja meg
lelkünket ez a szép tett is. És mi nézünk és látunk :
Valóravált hitet. Mégis van magyar pap, aki
a testvéri szeretetet nemcsak hirdeti, hanem gya
korolja is.
Büszke reménységet. Éppen a mi Testvérünk
e fennkölt lelkű pap.
Krisztusi szeretetet. Legragyogóbb értéke az
igaz keresztyén tettrehivó példaadás.
Szeretett budai Hittestvéreim! János apos
tollal kiáltok hozzátok : »Közöttetek van, akit
ti nem ismertek.«

Bethániai Mária.

Masznyik Endre
sírkövére
Békét kínálva, áldást Ígérve
Vár rám a kútfő, az Ur igéje.
Érzem, hogy üdvöm .forrása itt van
S nem szomjazom, ha belőle ittam.
Ha sújt, ha biztat, csak Őt kívánom:
Ez újszövetség az én világom.
Boldog, ki benne füröszti lelkét,
Ha földi gondok a porba verték.
Még boldogabb, ki biztos kezével
S felkent szavával hozzá vezérel.
Legboldogabb az Ur, aki áldva
Tekint le buzgó apostolára.
Victorisz József
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Az evangélikusok helyzete
Siiriában
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elnyomás érzését. Még a törvény parancsa sem
tudta vele megértetni azt, hogy a protestáns
ugyanolyan jogú polgára az államnak, mint a
római katholikus. Nehezítette a megértést az is,
Irta : dr. Schindler Gyula.
Küzdelmes ut az »egyenjogú hogy a törvény uralkodó vallásnak mégis a római
katholikus vallást nyilvánította; továbbá az,
sításához
1793-tól 1815-ig az osztrák-magyar monarchia hogy a protestáns egyház legfőbb vezetőjét az
minden figyelmét és erejét lekötötte a forradalmi egyes tartományokban a róm. kath. császár ne
Franciaország ellen viselt támadó, majd védelmi vezte ki. Az osztrák bürokráciának e csökönyös
háború. A háború folyamán I. Napoleon francia sége a protestánsok érvényesülését az állami hi
császár összetörte a Habsburgok hatalmát a né vatalokban szinte lehetetlenné tette. Sok kárt
met birodalomban. A Habsburg-család német okozott az evangélikusoknak az elfogulság a gaz
római császársága megszűnt és II. Ferenc, az dasági életben is. Megnehezítették az ingatlanutolsó német-római császár — hogy tovább is vásárlást, üzletnyitást, stb. Az osztrák bürokrácia
császár lehessen — mint I. Ferenc, önkényesen törvényellenes tevékenysége ellen hiábavalónak
bizonyult minden hivatalos és nem hivatalos pa
felvette az osztrák császári'címet 1804-ben.
E háborús korszakban a protestánsok Stájer- nasz. Az evangélikusok ily nagy életküzdelme a
országban a »türelmi rendelet« keretei között kevésbbé erős hitüeket a róm. kath. egyházba
mert az áttéréssel érvényesülésüket elő
gyakorolhatták vallásukat. A császár a hosszan terelte,
mozdították.
tartó háborúban birodalma népeinek anyagi és
A derék dr. Koglert még sírjában sem hagy
katonai áldozataira szorult. Ezért nem nyúlt
reakciós eszközökhöz a protestánsokkal szemben. ták nyugodni, sírját meggyalázták. Az evangéliku
Ellenben népeit elzárta minden szabadelvű szel sok temetőt csak tiz év múlva tudtak szerezni.
lemi mozgalomtól. Külföldről mindennemű és Az uj evang. temetőbe 1914-ben elsőnek dr.
kivált francia nyomtatvány behozatalát szigorúan Kogler tetemét hozták át.
A világtörténelem arra tanít, a legújabb
megtiltotta. I. Napoleon bukása után, 1815-től
azonban minden téren bekövetkezett az elnyo politikai mozgalmak, igy a »Los von Rom«-mozmatás kísérlete. A császári udvarban az a felfogás galom világitó szövétnekként azt sugározza fe
uralkodott, hogy II. József »türelmi rendelete« az lénk, hogy minden helyen és minden időben a jól
uralkodó kegyadománya volt, melyet bármikor értelmezett demokratikus irány vezérelje a pro
vissza lehet vonni. Különösen a vegyesházasság testantizmust. Jaj a protestánsoknak ott, ahol a
nál jelentkezett a protestánsok zaklatása. A tö reakció bármely színes, csalogató szirén hangjaira
rekvés céltudatosan odairányult, hogy a jövő a klerikalizmust támogatja.
A nemzetközi politika és a
nemzedéket visszakényszeritsék a róm. kath. egy
protestantizmus
házba. Ahol az evangélikus szórványokat a róm.
Feltétlen alkotmányos érzés, erős nemzeti
katholikusok túlsúlya környezte, ott az evangélikus
gyermekek e kényszertérités áldozatai lettek. Az öntudat, mindenkor szilárd demokratikus felfogás
1848—49-iki európai szabadságmozgalmak ked ékesítse a protestánst. Önérzetesen vallja minden
vező kilátással kecsegtették a protestánsokat. De protestáns, hogy a protestantizmus ma már világ
a szabadságmozgalmakat csakhamar letörték és hatalom. A protestáns szellem nevelte világvezérmég súlyosabb reakcióval sújtották a társadalmat. hatalomra a brit népet, ugyanez a szellem fejlesz
Az osztrák császárt csak ismételt politikai és tette hihetetlen rövid idő alatt szintén világhata
hadikudarcok világosították fel, hogy az abszolu lomra az amerikai szabad államot. Feltétlen pol
tizmus, az emberi jogok tiprása az államhatalom gári egyenlőség, teljes lelkiismereti szabadság, az
végzetes katasztrófáját sietteti. Ezért megszün egyén jogainak respektálása tehet kisebb-nagyobb
tette a »Bach-rendszert« és 1860-ban az októberi közösségeket egyedül fejlődésképessé. Nem inog
diplomában szabad vallásgyakorlatot rendelt el hatunk meg az evangélikus vallás e drága taní
és megengedte a Gusztáv-Adolf-egyesület műkö tásában.
íme a stájer példa. Stainzban alig van 111a
dését. 1861-ben, április 8-án megjelent a »protes
táns pátens.« Eszerint a protestánsok a római 45 evangélikus lélek, mégis van szép temploma,
katholikusokkal teljesen egyenjogú polgárok let lelkészének kényelmes lakhelye. Derék lelkipász
tek, úgy az egyházi, mint az állami életben. A tora önfeláldozó tevékenységet fejt ki. Egyházcsászári kegyből eredő egyenjogúsítás ingatagsága községe 843 négyzetkilométernyi területre terjed
csak 1867-ben szűnt meg. Ebben az évben a ma ki. Ez óriási területen csak 343 evangélikus tagja
gyar kiegyezéssel párhuzamosan végre az osztrák van 49 községben. Több községe 1300 m magas
birodalom népei is alkotmányt kaptak. A protes ságban fekszik. A hívek tisztviselőkből, hegyi
tánsok teljes egyenjogúságát ezentúl nem császári parasztokból és munkásokból kerülnek ki. Lelke
kegy, hanem állami alaptörvény biztosította. szűk nagy gondot fordít elsősorban a gyermekek
Sajnos, a törvényes egyenjogúság a gyakorlatban vallásos nevelésére. Ezek a jövő reménységei!
nem érvényesült. Az osztrák bürokrácia nagyon 16 iskolahelyen oktat. Ebből 8 iskolában csak
nehezen szokott hozzá a polgári egyenjogúság 1—1 tanulója van. Összesen 47 a számuk. A hívek
ondolatához. Az évszázados feltétlen abszolutiz példaadóan áldozatkészek. A munkanélküliek is
mus az osztrák bürokráciában kitenyésztette az rendesen, minden hónapban befizetik az 1 schilling
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adót. A szegénysorsu, kevés hivő adója azonban
még a templom karbantartására sem elég. Az
egész egyházközséget és a lelkészt a *Rheinischer
Evangelischer Bund « és a német »Gustav-AdolfVerein* tartja fenn. Az állam kevéssel járul hozzá.
Ma Ausztriában két nemzetközi irányú párt
viaskodik egymással a hatalomért : a keresztény
szocialista- és a szociáldemokrata part. Erejük csak
nem egyenlő. E párt egyike sem kedvez az ottani
protestantizmusnak. A stájeri evangélikusok a
német nemzeti eszméknek zászlóvivői. Hitük,
érdekük nem is vezetheti őket más táborba.
A jelenlegi stainzi lelkész és általában a stájerországi evangélikus lelkészek önfeláldozó missziói
munkát fejtenek ki. Nem dobszóval, sem feltűnő
viselkedéssel, hanem apostoli egyszerűséggel és
buzgalommal a világi társadalmi kulturnumkában is elsősorban ők tevékenykednek. Saját pén
zükön vetítőgépet szereznek be és minden alkal
mat megragadnak, hogy protestáns szellemben a
róni. katli. közönségnek is előadást tartsanak.
A stájerországi újságoknak állandó munkatársai.
Cikkeikben protestáns emléknapokról közölnek
olyan formában híreket, hogy azokat a szerkesztők
meg is jelentethessék. Közmegbecsülésnek, álta
lános tiszteletnek örvendenek. Buzgalmuk, mun
kásságuk azonban nincs arányban az elért siker
rel a két nemzetközi politikai párttól terrorizált
stájeroknál. Ha (!) tényleg bekövetkezik az osztrák
köztársaság csatlakozása a német birodalomhoz,
akkor a stájer protestantizmus missziójának több
lehetősége nyílna a sikerre.
A budai Luther Szövetség december 30-án rendezet*
teaestje már nagyszabású irodalmi és művészeti estély fokát
érte el. Elemi iskolánk tornaterme túlságosan szerény helyi
ségnek bizonyult ennyi művészi érték megnyilatkozásánál.
Hüttl Ármin megható imája után Maróthy Jenő országos
hirü iró, az uj Mikszáth, olvasta fel remek novelláit. A
hálás, megértő közönség meleg szeretettel és tomboló taps
sal ünnepelte. A taps meg-megujult dr. Schindler Gyula
ötletes konferálása alatt. A magyar lutheránizmusnak
újabb büszkesége: Maróthy Jenő. Ennek az átérzése vál
totta ki a hallgató közönségből a szűnni nem akaró meleg
ovációt. Hasonló megértéssel és üdvözléssel találkozott
Szántó Jenő, a kiváló Hubay-tanitvány. Bámulatrainéltó
virtuozitással, művészi könnyedséggel játszotta hegedűn
Wieniawsky gyönyörű Capricio Valsc-ját és ráadássul
H ubay: Helyre Kati-ját. Itt emlitjük meg, hogy Szántó
Jenő január 7-én este 8 órakor hangversenyt tart a pesti
Vigadóban. Szántó Jenő mesterjátéka után Szűcs Ernöné
kész művésznő teljesítményével énekelte a Bibliás emberből
Magdaléna áriáját, Székács: Fülembe cseng, Csiky : Bánkódás c. dalát és Kacsóh : Regős énekét. Borbély Ilonka
finom és tökéletes átérzéssel szavalta Gyula d iá k : Gyújto
gatás és Borbély József: Eljössz-e? c. megható költeményét.
Entz Emma énekmüvésznő bájosan művészi éneke sokáig
felejthetetlen lesz a közönségnek. Strausz : Traum durch die
Dämmerung; Harmath A .: Mennyasszonyi fátyol és
Kacsóh: Szőke, barna c. gyönyörű dalái Entz Emma
interpretálásában értékükben és hatásukban mérhetetlenül
nyertek. Marik Ernő londoni élményeit nagyszerű perspek
tívában beszélte el. Végül a budai Luther Szövetség érde
mes s ma már országos hírű énekkara Mikus-Csák mesteri
dirigálásával finn és norvég dalokat énekelt. A közönség
minden egyes szereplőt melegen ünnepelt. Nagy hálára
kötelezték a Luther Szövetséget az áldozatkész úrasszo
nyok, akik finom süteményekkel, cukros, rumos, finom
teával vendégelték meg a megjelenteket. A Luther Szövet
ség hölgytagjai pedig végtelenül szives készséggel szolgálták
fel a sok jót. A rendezés Petrik Jolánt és dr'. Schindler
Gyulát, egyben konferálót, dicsérte.

7

Hegyen épített város

K önyvek könyve
Csodálatos valami a könyvek könyve. Csak
addig könyv, mig az ember emberi szemmel olvas
gatja, de azonnal a tükrök tükrévé lesz, ha »látó
szem«-mel tekint lapjaira.
E csodálatos tükörben nemcsak úgy látja
magát, amilyen, hanem azt is világosan meglát
hatja, hogy milyenné legyen ; sőt még az is szemlélhetövé válik, hogy hová süllyedhet, ha azt az
utat nem követi, amelyet Krisztus Urunk igy
jelölt m eg : *Én vagyok az ut . . .«
E tükörben láthatja magát az ember feneket
len mélység fölött, kiugró szikla szélén, ahonnan
minden pillanat baji lezuhanhat, ha lefelé tekintve
elszédül. Ugyanakkor a tükörben azt is meglátja,
hogy feje fölé — a végtelen magasságból — fényes,
erős szál ereszkedik, — az lsten-i örök szeretet
nyújtja, — amelyet, ha akarja, minden pillanat
ban megragadhat, hogy azt erős kézzel tartva
s többé el nem engedve biztos léptekkel tehesse
meg útját a meredek szélén ; vagyis ebben a földi
életben. Igy juthat csak mindig magasabbra,' igy
közelítheti meg végcélját.
A tükörnek e tükrét tisztította, fényesítette
dr. Masznyik Endre , amikor a bibliát ó-magyarról
uj-magyarra lefordította. Eddig a régies, nehézkes
nyelvezet homályossága akadályozta a betekin
tést. A látó szemmel látni vágyó német, vagy más
nyelvre lefordított bibliára szorult, hogy a lényeget
felfoghassa. Éppen e lényeget teszi világosan szeniszélhetővé az ö tiszta magyarsága, hogy birto
kunkba jusson a Krisztus-i igazság és a mi »min
dennapi kenyerünk<-ké váljék.
De ő nemcsak hivatott fordítója a bibliának,
hanem tanítója s magyarázója is volt.
E sorok írója sohase felejtheti el az ünnepi
beszédet, amelyet a reformáció négyszázados év
fordulóján az eperjesi kollégium dísztermében tar
tott. Micsoda ihlettől áthatva fejtegette, — a logi
kának milyen nyilegyenességével bizonyította a
haladás szükségességét s biztos kézzel rámutatott,
hogy Luther volt az, aki az alapokat megvetette,
de csak az útirányt jelölte meg, melyen tovább
haladni kötelesség. Ez csak úgy lesz kivihető —
mondá, — ha az adott dogmák szűk határain túltekintünk és meglátjuk az utat, amely elörevezet.
Ne felejtsük el, hogy előrejutás csak úgy lehet
séges, ha az ut, melyet követünk, felfelé visz. Ellen
kező esetben olyanná lesz ez a parányi kis földi
világunk, mint a taposó malom, amelyben látszólag
előre megyünk, de voltaképpen körben járunk —
mig elszédülve, amaz előbb említett mélységbe
nem zuhanunk.
Apostoli alázattal, a bölcs szerénységével tel
jesítette misszióját dr. Masznyik Endre, hogy
magyar népét kivezesse a homályból s felvigye
a magaslatokra, ahonnan megközelítheti az igazság
világosságát.
Ö már odaérkezett. Szemét nem bántja az igaz
ság világossága. Hozzászokott még idelent miközöttünk, amikor minket látni tanított és akik
áldó szívvel fordulunk most az évfordulón igény
telen sírja felé, ahol az anyaföld porladó nemes
szivét takarja.
Thoméné W. Margit.
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A budai Luther-Szövetség január 13-án
( vasárnap) este fél 6 órakor kulturestélyt ren
dez budavári elemi iskolánk tornatermében. A
változatos műsor keretében Marencin Zoltán
lelkész nagyszabású előadást tart Jézus meg
váltó munkájáról.
F. hó 30-án tartott teaestélyünkre adakoztak : Aigner
Istvánné, özv. Medveczky Ákosné, Habermann Oszkár,
özv. Győry Vilmosné, özv. Patz Gusztávné, Beliczay
Endréné, özv. Petrik Gézáné, Antalffy Andorné, Petter
Imréné, Dévény Károlyné, Guoth Ernilné, dr. Masznyik
Endréné, Patócs Istvánné, Hank Olivérné, dr. Schindler
Gyuláné, Schmeisz Ágostonné, Haffner Károly, Csáder
Györgyné, Marik Ernőné, Harsány Oszkárné, özv. Gifting
Edéné, Purt Ernőné.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Bakody Aurél 6,
Bancsó Antal 4, dr. Betegh Péterné 5, Bölcsföldy Istvánné
6, Brebovszky Jenő 6, Diósgyőri lelkészi hivatal 5, Gavora
Jenő 6, Gerő Gyula 8, Habermann Oszkár 8, Harsány
György 6, Harsány Oszkár 6, dr. Havas Jenő 5, Hubay
Istvánné 6, Jankovits Pál 6, dr. Jeszenszky Istvánné 3,
Horvay Ede 6, dr. Légrády Ottó 6, Lenek Frigyes 2, özv.
Huszár Józsefné 3, Marschalkó Géza 1.50, Martinék Géza
3, Mikus-Csák István 3, Németh Ernőné 3, Pfeiffer Jenőné 3,
Pfeiffer Sándor 6, Papp Mihály 3, Raics Lajos 3, Rötzer
Ferencné 6, Török József 6, dr. Veres Imre 6, Weinecker
Nándor 3, Wirker Istvánné 3, összesen: 153.50 P.
Az allianc imahét programmja mindenfelé élénk vissz
hangot keltett. A budapesti protestáns egyházak január
7-én délután 5 órakor közös imaórát is tartanak a Sütő
utcai polgári iskola dísztermében. Ez alkalommal dr. Bernát
István tart elnöki megnyitót, dr. Raffay Sándor evangélikus
püspök bibliamagyarázatot, amelyet közös imádkozás kö
vet. Az imahét esti óráiban az egyházak összejövetelüket
külön-külön tartják meg.

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 kályhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% gedmény.
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Olvasóinknak és munkatársainknak, akik az
ünnepek és az évforduló alkalmával üdvözlő és
buzdító soraikkal szerkesztőségünket felkeresték
ezúton mondunk szives köszönetét és viszonozzuk
a jókívánságokat, de általánosítjuk: lapunk
minden olvasójának és támogatójának boldog új
évet kívánunk.
Kéler Zoltán főrendiházi tag. Zsigmondy Jenő
halálával megüresedett az evangélikus egyház
egyik képviselőjének, a rangban legidősebb egyház
kerületi felügyelőnek felsőházi tagsági helye. — E
helyre most hívták meg kormányzói kézirattal
a soron levő egykázkerületi felügyelőt, lándori
Kéler Zoltánt, a dunáninneni egyházkerület fel
ügyelőjét.
Budai Luther Szövetségnek adomány : Habermann
Oszkár 6, Páfrányosiak rádió Offertorium megváltása cimén
20 P. Tagsági dijat fizettek: Gerő Gyula, Habermann
Oszkár, dr. Hajós Lászlóné, Harsány György és felesége,
Harsány Oszkár és felesége 2—2 P-t, összesen : 40 pengőt.
Ki venne magához egy jóérzésü 13 éves ev. leányt,
aki gyermekek körül, házi vagy ipari munkában ügyesen
segít. Édesanyja címe : özv. Sóváry Andrásné, Pestszentlőrinc, Lenke-ut 20.
Házaspár vagy ápolásra szoruló urihölgy körüli szolgá
latra, minden házi munkára ajánlkozik idősebb evangélikus
asszony. Cime : Sóváry Andrásné, Pestszentlőrinc, Lenkeut 20.
Az Evangélikus Leánykollégium felső tagozata decem
ber 19. és 20-án az evangélikus Csiky Gergely »Nagymamá«ját mutatta be kettős szereposztásban. A szereplők az
iskola tanulói : Krempe, Trautmann, Kachelmann, Klaniczay, Melichár, Bélák, Rákosi, s a főszerepben Herramhof
és Kendeh- Kirchknopf léptek fel meglepő ügyességgel. A
legnagyobb hatást a Németh-ikrek Szerefinájának egész
séges humora érte el. A zsúfolt teremben Raffay püspök,
Haberern, Németh, Zimmermann, Landgraf felügyelők,
Hittrich főigazgató, Renk gondnokkal az élen a növendékek
családjai boldog megelégedésben töltöttek nehány órát.
A tiszta jövedelem nagy része az »Ifjú Évek« c. ev. ifjúsági
lap célját szolgálta, s igy az iskola és a növendékek szülei
nemcsak az irodalmi mü előadásáért, hanem a nemes
áldozatkészségért is elismerést érdemelnek.
Sass János, volt teológiai tanár, nyugalmazott vasúti
főtisztviselő tollát olvasóink jól ismerik. Mai számunkban
is közlünk mély gondolatokkal telitett cikket, amely mu
tatja, mily szeretettel, élettapasztalattal és tudással áll az
emberiség szolgálatában. Sass János dolgozataival azonban
nemcsak a mi hasábjainkat keresi fel. A Vitézek és Gazdák
Lapjába egész cikksorozatot adott a mai korszellemről. E
tanulmányát különlenyomatban Csáthy Ferenc egyetemi
könyvkereskedésében 60 fillérért kaphatja meg az e kérdés
ben tiszta látkörre törekedő olvasó.

Adakozzunk az uj orgonára!
Első Nagyar
Á lt a lá n o s B iz t o s ít ó T á r s a s á g
A lakult 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-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, úti
poggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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N em fejtethetik el
a H egyen É pített Város
Máté ev. .5., 14.

Midőn a fáradt galileai zarándokok a szent
liusvét idejében Jeruzsálem felé iparkodtak, már
messziről megláthatták a hegyen épített várost.
Annak kupoláin, magas tornyain, különösen a
kiemelkedő templom tetőzetén megtörtek a nap
sugarai és csodálatos fényt árasztottak minden
felé. Akár este, akár reggel volt is, a mennyei
fényben ragyogó várost mindenki már nagy távol
ból megláthatta. A lankadt utas uj erőt nyert
és vig kedvvel szaporázta meg lépéseit. Égett a
vágytól, hogy minél előbb ott lehessen a szent
városban. A hegyen épített várost mindenki is
merte, mert ez volt Izrael népének életében a
s z í v , az agy, ez volt a vallási és nemzeti életnek
gyújtópontja.
Az Ur Jézus, ki tanítványait sóhoz és világos
sághoz hasonlította, mondja beszédében :
»Nem rejtethetik el a hegyen épített város.«
Mit akar ezzel mondani?
Én azt gondolom, azt akarja mondani, hogy
a hegyen épített városnak ragyogás, tündöklés
a feladata. De nemcsak ez. Sokkal több ennél.
Jeruzsálemben a fáradt zarándok megpihent,
felüdült, Istennek hódolt és szolgált és uj ember
ként tért vissza otthonába az ünnep elmúltával.
Az áldozat által lelkének egyensúlya, békessége
helyreállt, mert érezte, hogy Isten megbocsátotta
bűneit. Jézus tanítványának is hasonló feladatot
szán az életben testvérei között. Azt mondja neki :

ragyogj, tündökölj, üdits, melegíts, gazdagíts,
boldogíts életed szépsége, gazdagsága, rldozatkészsége utján. Sugározd minden szavadban és
mozdulatodban az Isten jóságát és szeretetét,
tükrözd vissza az Isten kegyelmét, mely téged
boldogít ! Ne élj csak temagadnak, de élj az
Istennek, élj felebarátodnak !
Gondoltál-e már erre testvérein? Jézus int
és tanít igy ! Érezd meg ezt, valahányszor ezt
a lapocskát kezedbe veszed és olvasod ! Kövesd
egész életedben e tanítást !
Kérdezed, hogyan érem a helyes utat, hogyan
követhetem én gyarló ember e tanítást? Úgy,
kedves testvérem, hogy tekints vissza elmúlt
életedre, mérd meg azt az isteni törvény mértéké
vel ! A mérés eredménye bizonyára az lesz, hogy
fokról-fokra kisebb leszel, inig végre egészen átérzed szegénységedet, parányi mivoltodat. Oda
jutsz, ahol a szegény publikánus volt. Ha azután
feltekintesz a porból az áldott Mesterre és látod
kitárt karját és keblére sietsz, hidd el, ö felemel,
megvigasztal, megnyugtat és erőt ad arra, hogy
nyomdokaiba lépj. Ha sohasem szakadsz el
Mesteredtől, szinte észrevétlen világit életed és
rajtad is meglátszik majd az Ur dicsősége, a te
életed is bizonyítja majd mindenkinek :
»Nem rejtethetik el a Hegyen épített város.»

Hüttl Ármin.

Szeretettel felhívjuk a tisztelt egyháztagok figyelmét gondnokunk mai lapunk
ban közölt felhívására. Egyházközségünk
kötelezettségeit csak a hívek fokozottabb
áldozatkészsége mellett teljesítheti.

Hegyen épített város

IB cköszötttő

10

1929 január 19

tagnak szent joga, hogy istenes és emberséges
gondolatait a nyomtatott szó utján is terjessze.
Kívánatos, hogy a vallási és egyházi kérdésekben
is minden komoly szó és gondolat meghallgatásra
találjon. Minél több oldalról világítunk meg egy
kérdést vagy feladatot, annál valószínűbb, hogy
megtaláljuk a helyes megoldást.
Ámbár törekszem arra, hogy minden kérdés
ben legyen jól megalapozott és helyes véleményem,
mégis már most kijelentem, hogy készségesen
adok teret és nyilvánosságot a komolyan kifejezett
ellenvéleménynek is. Minden éremnek van másik
oldala is és senki sem csalatkozhatatlan, aki köz
ügyekkel foglalkozik. Tapasztalatból tudom, hogy
ellenzékre minden komoly ügynél szükség van
és a becsületes és kötelességtudó ellenzék minden
önzetlen kormánynak legnagyobb áldása. Azt is
tapasztalatból tudom, hogy nagyon rossz szol
gálatot tesz az egyháznak vagy hazának az, aki
nem hallgatja meg az ellenkező véleményt.
Luther azt tartotta, hogy az ellenkező vélemények
ütközzenek össze, mint a középkor páncélos,
sisakos vitézei, hogy csak úgy szikrázzék. Csak
az ilyen becsületes harc eredményezi az élet egyen
letes és biztos fejlődését, gyarapodását, ami minden
tisztes munkának a célja.
Ilyen szolgálatkészséggel és ilyen,azélet gazda
gítását szolgálni kívánó elvekkel kezdem el Isten
nevében a szerkesztői munkát. Ajánlom munká
mat az olvasóközönség bizodalmas pártfogásába.
Kérem mindazokat a kedves munkatársaimat,
akik eddig lapunk utján szóltak testvéreinkhez,
támogassanak engemet is e szent munkában.
Kérek mindenkit, akiben van tehetség, erő és
jóakarat, hogy a Hegyen Épített Város céljait
előmozdítsa, siessen zászlónk alá, álljon be a
gárdába, mely küzd evangélikus egyházunk és
szeretett magyar hazánk felvirágoztatásáért !
Isten áldása legyen munkánkon !
Hüttl Ármin.

A nagy apostollal kezdem : »Kegyelem néktek
és békesség istentől, a mi Atyánktól és az Ur
Jézus Krisztustól !«
Aggodalommal és bizakodással, félve és re
mélve veszem kezembe a tollat, mikor elsőizben
köszöntőm budai evangélikus egyházunk tagjait,
e lapocska minden olvasóját, munkatársát és
barátját. Aggodalom és félelem üli meg lelkemet,
ha arra gondolok, hogy olyan nagyjelentőségű
és horderejű munkába fogtam, amelyre nem
készültem, amelyről nem tudom, van-e elég erőm
és képességem, hogy becsülettel megfeleljek neki.
Bizakodás és reménység tölti el lelkemet, ha vi
szont arra gondolok, hogy az Isten dolga itt e
földön erőtlenséggel végeztetik el, hogy az Ur
ád bölcseséget és megáld minden igaz törekvést.
Nem a magamé az ügy, melynek harcosául sze
gődtem, hanem az Istené, a Krisztusé, az egy
házé, a hazáé. Mikor ezt a munkát vállalom,
önzetlenül végzem, szolgálni akarok, mert tudom,
hogy az a hivatásom, hogy szolgáljak, legyek
ebben is a Krisztus követője, legyek Isten munka
társa. Mert keiesztyénnek lenni, annyit tesz,
mint szolgálni; a Krisztus követője a legszentebb
zászló alatt végzi szolgálatát.
A budai evangélikus egyház kebelében szol
gáltam eddig, annak különböző munkaterein.
Ha most e lap tulajdonosa, a Luther-szövetség
úgy találja, hogy ugyancsak szent célú munkájá
ban, melyet a »Hegyen Épített Város« kiadása
által akar végezni Isten dicsőségére, egyházunk
és hazánk javára, szüksége van az én közremű
ködésemre, attól sem tagadhatom meg szolgála
tomat. Eddig nem voltam e szövetség tagja,
harcaiban, küzdelmeiben nem vettem részt. Ám
bár tudom, hogy sokan épp itt az egyházban
e munkámat gyanakodással kisérik, én vállalom,
mert érzem, hogy semmiféle gyanúnak és bizal
matlanságnak nincs egy szemernyi jogosultsága
sem : Isten is tudja, hogy egész tudásomat vetem
teljes önzetlenséggel latba, hogy e munkában is
Irta : Pókay Edvin.
hűségesnek találjon.
Mélyen átérzem az egyházi lapnak szükséges Rideg, zimankós, kegyetlen téli este,
ségét, nagy jelentőségét. A sajtó, a nyomtatott — Lelkem a múlt szépségű kereste,
szó nagy hatalom. Az egyház nem mondhat le Hogy ne lássa sötét árnyékát a mának, —
arról a hatalmas munkaeszközről, mely azokhoz Ajtómon halkan kopogott a Bánat.
is elviszi az evangéliumot, kik nem jöhetnek el
a templomba, hogy meghallgassák Isten üzenetét. A haja kuszáit voit. Sovány termetére
A mai időben, mikor olyan sokféle szellem irá Rongyai tapadtak, mint hó a térdére.
nyítja a sajtót, a keresztyén egyháznak is nagy Csupán darab kenyérért könyörgött száraz ajka,
nyomatékkai kell azon fáradoznia, hogy Krisztus S ahogy átnyújtottam, mohón megragadta.
szelleme és szava találjon bemenetelt a sajtó
utján is a szivekbe. Az egyházi élet csak úgy Halkan súgta : »Oh, egy karéj kenyérre
lehet élénk és gazdag, ha minél többen vesznek Úgy várt szegénykém . . . Már mindennek vége . . .«
részt az ügyek irányításában. Az evangélikus Lopva, tétován, vadul rámtekintve,
^egyház autonómiája csak úgy termi meg az Isten Eltűnt előlem, mint árnyék az éjben.
országának gyarapodását közöttünk, ha minél
többen gyakorolják törvényben biztosított jogukat. Másnap rátaláltam házunk közelében,
Egészséges és helyes közvélemény az egyházban Öreg, roskadozó keresztfa tövében.
is csak a sajtó segítségével alakulhat ki manapság. Kenyér a kezében, békés nyugodt az arca
Hive vagyok a sajtószabadságnak. Minden egyház Mint kinek imáját az ég meghallgatta.
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Gyönyörűséges iga
— Az örökös karácsony —
— Az én igám gyönyörűséges és az én terhein
könnyű.
E pár szóval jellemzi Krisztus Urunk a ke
resztyén hivatás csábi tó erejét. Modern nyelven
szólva ezzel »propagálja* az ö eszméit megvaló
sulás végett.
Karácsonykor, a szeretet ünnepén a szeretet
értékét még a fásultabb ember is elevenebben
érzi. Hogyan fáj a szive Karácsony estéjén annak,
akinek lakásában vigan duruzsoló tűz ontja a
meleget a kályhából és még sem »meleg* az otthona,
mert hiányzik a családtagokat eggyé tevő szeretet
tüze. Hogyan szenved Karácsony estéjén, a csen
des, szent éjszákén az a »szegény* ember, akinek
van ugyan nagy vagyona, csak olyan szív nincs,
aki igazán szeresse? Igen, a szeretet szent, finom,
léleksimogató élményeinek ünnepi estéjén érezzük
legjobban, hogy szeretet nélkül üres, sivár az élet,
de ha van benne szeretet, akkor a szegények is
gazdagok, mert a szeretet a legfőbb jó, a legna
gyobb életérték.
Aki nem szeret, az nem »él*. Az élet szeretet.
Minden más csak eszköz, forma, külső burok
A mag, a lényeg a szeretet. Sőt még több a szeretet!
A szeretet az ember értéke. Akiben nincs szeretet,
az nem ember.
A Saulból Pállá lett legnagyobb apostol azt
mondta a korinthusi levél tizenharmadik fejeze
tében, hogy : »ha szeretet nincs én bennem, akkor
semmi vagyok*. •
A szeretet az élet lelke. Mégis olyan sok ember
él szeretetlenségben, aki senkit sem szeret igazán
s akit senki sem szeret igazán. Nehéz szeretni? . .
Valami terhes dolog a z? ... Valami az élettel ellen
tétes dolog? . . . N em !. . .
A szeretet a boldog lélek életének olyan ter
mészetes velejárója, mint a virágnak az illat, mint
az olajjal telt lámpának a világitó fény, mint a
gőztől feszitett gépnek a munka. A szeretet csak a
boldog lelek tulajdona. A lélekben a szeretet nem
kívülről belenevelt dolog, hanem belülről, a lélek
mélyéről nő kifelé, mint ahogy a hegyi patak for
rása bugyog a föld mélyéből. Szeretet csak abban
a lélekben van, aki tele van túláradó boldogsággal.
Boldogság pedig csak az Istenben lelhető, aki szere
t e t t , Megváltó szent fia elküldésével mind
nyájunknak Karácsonyt szerzett.
Az Isten ingyen kegyelmét, örökéletet ajándé
kozó szerelmét, végtelen irgalmát hirdető »eüangélion* (evangélium = örömhír) szava azonban
a mi fülünk számára oly éteri finomságú, oly halk,
hogy nem mindenki hallja és érti meg. Nagy,
mélységes, lelketátható élménynek kell rászállnia
a lélekre, hogy az evangélium szavát meghallja,
megértse s azután — végtelen boldoggá váljék.
Nincs oly édes csók sehol e világon, mint az Isten
csókja. A végtelen Mindenség millió fényéveivel se
oly mély, mint az Isten szeretetének mélysége.
Nincs boldogabb pillanat, mint amikor azt halljuk
lelkünk mélyén Isten szavából, h o g y :
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— Fiam, megbocsátottam minden bűnödet
a Krisztus szent érdeméért. Ne félj, az enyém vagy
s én a tied vagyok örökre. Nem szakit el tőlem még
a halál sem. Mindenem a tied. Az élet ezer szép
virága, az ég tündén zenéje, minden szépsége.
Mindez azért, mert — szeretlek. Szeretlek öröktől
fogva örökké.
Oh, mily boldogság az Istent megtalálni és
Benne, Vele élni. Érezni mindig, hogy szeret. Ez
az élet. az igazi élet. Szabad, teljesen szabad és uj,
erős, friss, ifjú mindig! Az Isten életében, az Isten
üdvében gyökerező, lélekzö életből bugyog ely a
szeretet. Mint a fűszálon rezgő harmatcsepp,
visszasugározza ezer színben a rózsás hajnal napja
sugarát, úgy sugározza ki magából a boldog szív
az égi sugarakat, amelyeket a vallás mély, köz
vetlen élményeivel az az Istennel való életegység
üdvbizonyosságából szív magába. És ez a kisu
gárzó fény és meleg az élet lelke, az élet szépsége,
az élet virágillata, áldásos, gyógyító, nemesítő
életgerjesztö ereje : a szeretet.
Hol hit, ott szeretet! Mondja a »házi áldás*.
Ez a Krisztus »igája«, a Krisztus »terhe*. Isteni
humor ez, hogy ennek mondja Krisztus Urunk
a szeretetet. Hogy volna az »iga», hogy volna az
•teher«? Iga és teher-c a pacsirtának a csicsergő
ének, mikor márciusban rezgő szárnyakkal keresi
a kék magasságban a jó Teremtőt, hogy meg
köszönje neki azt a boldogságot, hogy él, hogy van
meleg kis fészke a hullámzó vetésben, hogy övé az
élet szépsége? Hiszen megrepedne a kis szive, ha
kivágná gonosz kéz a nyelvét,hogy ne énekelhessen.
iga-e és teher-e az igazi édes anyának, ha
karja közt ringatja a reá utalt, kis, gyámolatlan
emberpalántát, aki véréből való vér, a leikéből
lelkezett élet.? Dehogy is iga és teher! Belső
szükség, kényszer ez! A boldogság megrepesztené
a szivét, ha ki nem sugároztatná szeretetben!
Akkor édes az öröm, a lélek boldogsága,
ha megfelezzük, megosztjuk mással. És csodá
latos, minél több emberre sugározzuk szét a szi
vünket feszítő boldogságot a szeretet apró csele
kedeteiben, annál jobban gyarapszik a boldogság
a szívben. A fogyasztás, a lecsapolás csak gyara
pítja! Ezért gyönyörűséges ez az »iga« és ezért
könnyű ez a »teher«.
A szeretetnek van még egy titka. Sokan sze
retnének szeretni, de nem tudnak. Valami nagy
feszültség van a lelkűkben s valami nagyon nagy
dolgot akarnak megvalósítani a szeretet jegyében.
Itt a hiba ! Nemcsak a vértanusághoz kell sze
retet, hanem az élet legapróbb kötelességeihez is !
A jó modor, az illem legkisebb kötelességéhez is
kell szeretet. Kis előzékenység, kis figyelem, kis
gyengédség, kis tapintat, meleg szó, meleg kézszoritás,
virágszál, levélke, kis pontosság,
kis szorgalom mással szemben a szeretet alkalma.
A szeretetnek nemcsak ezres bankói vannak,
hanem fillérkéi is. És ez több van, mint nagy sze
retet. Erre van ma leginkább szükség ; sok-sok
apró szeretetre, mert fillérből lesz az ezres is,
homokszemből a hegy és sok milliárd apró szeré
téiből az Isten országa . . .
Hároméves kislány sétált az édes anyjával
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az utcán. A pici leány megszólal : »Anyuka, ez a
kis baba milyen nehezen tud menni, pedig az
olyan könnyű ! Csak az egyik lábunkat tesszük
előre, azután meg a másikat. Nem tudom, miért
nem mondja ezt meg az a néni a kis babának !?«
így van ez, amikor az élet utján járunk.
Nincs az életben világrengető probléma, csak apró
lépés. Sohase akarjunk kilométereseket lépni, mert
akkor egy helyben maradunk, hanem mindig csak
félmétereset, egy rőföset! Ezt azonban folyton és
szaporán egymásután! Minden órában, minden
percben tegyünk jót valakivel, minden pillanat
ban ébresszünk egy-egy emberszivben kis mele
get a szeretet apró kötelességének folytonos telje
sítésével. Legyen életünk minden pillanata szere
tet és akkor minden pillanatunk egy-egy boldog
örökkévalóság lesz. Olyan könnyű igy az élet és
olyan szép, olyan emberi! Tetszik tudni, nem
olyan nehéz szeretni, nem olyan nehéz az élet
utján járni! — megmondta az a kis leányka —
csak hol a bal, hol a jobb lábunkat kell »előre«
tenni és akkor haladunk. Vagyis minden percben,
minden pillanatban szeressünk. Nagy erdőt egy
fejszével kivághatunk, de nem egy csapással
hanem minden fát külön, egyenként sok csapással,
Mindig egyet, de folyton folyvást. így lesz a kis
makkból is lassú növéssel a zugó viharral méltóságosan dacoló büszke faóriás, igy lesz a Te éle
tedből is Örökkévalóság.
Oly szép, oly gyönyörű, oly könnyű az élet,
ha az szeretet. Csak tudni kell élni, tudni kell sze
retni. így élj s akkor karácsonyi öröm lesz az egész
életed !
Pass László.

H íavács Kornélnak
Sokan azért nem szeretik a találkozást, mert
annak mindig válás a vége, mégpedig mennél
örömteljesebb az egyik, annál fájdalmasabb a
másik.
Ma szerkesztőnktől válunk ; neki is fáj,
nekünk is fáj. És mégis a búcsúzó jó lelke még
a válás pillanatában is tanácsot ad az egyháznak,
melyért annyit dolgozott, harcolt: oktatja egy
házát és látomásai is vannak : látja az egyház
eljövendő lelkész-vezérét, pedig erről nem tud
még sem az egyház, sem az eljövendő maga sem.
A budai Luther-szövetség választmánya kü
lönben ünnepélyesen fog szerkesztőjétől búcsút
venni. Bizonyára lesznek beszédek, kitüntetések,
megörökítések. Pedig mindez már túlhaladott
álláspont. A mi kedves szerkesztőnk már maga
emelt emléket magának, ércnél maradandóbbat,
mikor lapunkat azelőtt nem ismert színvonalra
emelte. Éz az ő öröksége és a miénk is. Ne fe
ledjük az egyiket, őrizzük meg a másikat és akkor
a találkozás öröme megmarad a válás fájdalma
nélkül — neki is, nekünk is. Ez pedig annyit
jelent, kedves szerkesztőnk, hogy mi találkoztunk,
de nem válunk, együtt maradunk veled sikeres
alkotásodban, annak megőrzésében, fejlesztésében.
Viszontlátásra a sajtóbizottságban !
Dr. Masznyik Márton,
a Luther-Szövetség elnöke.
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Az evangélikusok helyzete Stiríában
Irta : Dr. Schindler Gyula.
Tanulmányomnak több lényeges része talán^nyomdatechnikai okból kimaradt. így a H. É. V. dec. 9-iki számá
ban megjelent fejezetből a 165. oldalon: »Így éltek a
»krypto-evangelikusok« kétszáz éven át (1580—1781-ig)
lelkipásztor és tanitó nélkül.» után a következő mondatok :

»Apáról7fiúra szálltak az evangéliumi Írások.
A szülők voltak gyermekeik papjai és tanítói.
Tankönyvük volt a Biblia, énekeskönyv és a
katekizmus.»
Továbbá: a január 5-iki szám 6. oldalán a második
hasáb közepén : »mert az áttéréssel érvényesülésüket elő
mozdították« után a következő egész fejezet maradt k i :

A „Los von Rom“ mozgalom
Hegedűs Lorántnak a Pesti Hírlap 1928 de
cember 8-iki számában »Ki volt oka« cimü folyta
tólagos cikkének az az alapgondolata, hogy a
Habsburgok téves politikája volt a monarchia
felbomlásának egyik főoka. A Habsburgok a
XIX. század első felében a német birodalomban
akartak vezérlő hatalomhoz jutni. Hegedűs Lóránt
ezt úgy fejezte ki, hogy minden erővel »germanizálni« akartak. Törekvésükkel azt érték el, hogy
Bismarck németjei megverték Ausztriát és azután
»kidobták Németországból.« A XIX. század végén
a Habsburg-politika uj tévútra lépett. Amikor
a monarchia ügyeinek irányításában Ferenc Ferdinánd akkori trónörökös befolyása kezdődött,
nyugtalanság, elkeseredés terjedt úgy a magyar
nemzetben, mint a monarchia német népében.
Ferenc Ferdinánd »szlavizálni« akart. A fennálló
dualizmus helyébe trializmusra törekedett. Ma
gyarország és Német-Ausztria mellé egy délszláv
állam szervezését tervezte. Ezzel a monarchiában
a klerikalizmus jutott volna vezérszerephez. A
klerikális-szláv politikát úgy a magyarok meg
törésére, mint az osztrák-németek gyöngitésére
irányította. Eltérnék tárgyamtól, ha e törekvést
és annak következményeit Magyarországra részle
tezném.
A stájerországi evangélikusok történetének
szempontjából azonban lényeges e megvilágítás.
Hegedűs Lóránt kitűnő cikkének olvasása előtt
hasonló megállapításra jutottam a következő tör
ténelmi adatokból.
1897-től különösen a bécsi és gráci egyetemi
ifjúság elkeseredett mozgalomban vett részt. A
mozgalom jelszava v o lt: »Los von Rom !« (Sza
kadjunk el Rómától.) Hasonló a »Los von Rom«
az Eszakamerikai Egyesült Államok déli államai
ban szervezett hatalmas »Ku-Klux-Klan« törek
véseihez. E hatalmas amerikai szervezet »Rómá»tól félti a nemzeti és egyéni szabadságokon fel
épített és éppen ezért a jövőre nézve minden fej
lődés lehetőségére képes amerikai szabad államot.
És ilyen távlatban érthető meg a még mindig
folyamatban lévő mexikói forradalom is. Mexikó
ban ugyanis a klérus mérhetetlen vagyonhoz és
hatalomhoz jutott. A hatalom birtokában a kul
túra legelemibb fejlődését elfojtotta. A mexikóiak
modern nemzetté való kialakulását a legfurfan
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gosabb hatalmi eszközökkel megakadályozta. Ilyen
inódon Mexikó lakói az európaiak előtt elképzel
hetetlen tudatlanságba és nyomorba merültek.
A jobbérzésü mexikói polgárok népük sorsán
kétségbeesve, nem riadtak vissza a borzalmas
eszközöktől sem, csakhogy hazájukat elnyomóik
hatalmaskodása alól felszabadítsák.
Az osztrák birodalomban a liberális német
párt 1897 óta szintén végzetesnek találta a »Bel
vedere«-^! (Ferenc Ferdinánd lakosztálya Bécsben) hathatósan támogatott klerikális-szláv áram
lat bekövetkezhető uralmát. A már nagynehezen
elért alkotmányosságot, németségét és a polgárok
egyéni szabadságát féltette. Tudományos szak
könyvekben, iránymüvekben, röpiratokkal, elő
adásokkal hívták fel az osztrák-németek figyelmét
a bekövetkezhető veszélyekre.
A nagy mozgalommal párhuzamosan a római
egyháztól való elszakadás mozgalma is megindult.
Különösen a műveltebb német körökben volt meg
a hajlandóság az evangélikus hitre való áttérésre.
Lovag Schönerer képviselő kiáltványban szólította
fel polgártársait az áttérésre. Grácban 1898/99:
telén külön »Los von Rom« bizottság alakult meg
a mozgalom irányítására. Stájerország minden
községében volt a bizottságnak egy-egy bizalmi
embere. A célt szilárdan tűzték k i : »Rómát gyen
gítsük lehető sok kitéréssel, a protestántizmust
erősítsük lehető sok áttéréssel. A megnyerteket
tartsuk össze, segítsük egyházi szervezkedésüket
minden lehető anyagi és szellemi támogatással.«
A mozgalom rövid időn belül nagy sikert ara
tott. Már nemcsak a müveit körökben tértek át
az evangélikus hitre, hanem az iparosok, keres
kedők, sőt a földmivesek és munkások sok ezre is.
Róma nem nézte tétlen a mozgalmat. Meg
indult a mozgalom vezetőinek üldözése. Ház
kutatás, vizsgálati fogság, bűnügyi és fegyelmi el
járás, hivatalból való elbocsájtás stb. napirenden
volt. Minden hatalmi beavatkozás megtört mégis
az áttértek hit- és elvhiiségén. Az üldözésre fel
figyelt a protestáns világ. A németarszági »Evange
lischer Bund«, a »Gusztáv Adolf Egyesület«, Hol
landia, Svájc, Svédország, Anglia és Amerika siet
tek az üldözöttek oltalmazására és az uj evangéli
kus egyházi szervezetek megerősítésére. Világos
képet szerzünk e mozgalomról egy példával. Stájerország Stainz nevű községének tisztán német a
lakossága. Erősen németérzésü és klerikalizmusellenes. Egy ártatlan gyermekünnepélyen a katliolikus pap vakbuzgóságában megsértette a gyer
mekek szüleit. Erre dr. Kogler, ottani népszerű
ügyvéd, — még róni. kath., de már a »Los von
Rom« bizottságának a bizalmi férfia — kilenctagú
családjával együtt áttért az evangélikus vallásra.
Példáját többen követték. Templomuk, imahá
zuk nem volt. Grácból küldött lelkész tartott
havonként egyszer istentiszteletet dr. Kogler
ügyvéd házában. Megindult a gyermekek vallásoktatása is. Magánösszejövetelciken gyakorolták
az egyházi éneket. Gondoskodtak egyházi felszere
lésről, templomalapot létesítettek. A környező
községekben hasonló módon terjedt a mozgalom.
A közeli községek evangélikusai egymást támo

13

Hegyen épített város

gatták és erősítették hitükben De megindult az
ellenmozgalom is. Stainzban evangélikus kulturest megtartására egyetlen vendéglős sem adott
termet. Dr. Kogler e célra lakását volt kénytelen
felajánlani. Egy hollandi misszionáriust kitiltot
tak Stainzból és egész Ausztriából, mert nagy siker
rel téritett a parasztok között. A róni. kath. háztulajdonosok nem adtak lakást az evangélikusok
nak. Gazdasági károkat is okoztak az áttérteknek.
Minden lehetőt elkövettek, hogy a fiatal egyházat
tönkretegyék. Ennyi küzdelem mellett is szilár
dan megalapozódott az evangélikus egyházközség
Stainzban.
A németországi evangélikus egyesületek nagy
támogatásával 1900-ban templom számára telket
vásároltak és 1901 szeptemberében már űnnepies
keretben felavatták a szép, renaissance-izlésü kis
templomot. Nagy csapás volt a stainzi evangéli
kusokra a rendíthetetlen hitű, kiváló szervező
tehetségnek, dr. Kogler ügyvédnek a halála (1902).
Minthogy az evangélikusoknak még nem volt teme
tőjük. sok küzdelem után a róni. kát. temetőben
temették el.
Végül ugyancsak a januári számban megjelent cik
kemnek következő befejező mondatai sem jelentek meg :

*A stainzi evangélikus lelkész, Pohl Leopold
is az »Anschuss «-tói reméli hívei számának a
gyarapodását és a vallásosság mélyülését. Cikk
sorozatomat a hála megnyilatkozásával fejezem
be Pohl Lt’pohl stainzi lelkész ur iránt, aki
adataim gyűjtésében nagy segítségemre volt és
akiben őszintén tisztelendő személyiséget ismer
tem meg.«

1928.
Mozgalmas év volt s mégis kevés volt az áldása, kéz
zelfogható eredménye. 1928 hajnalán az élniakarás vágyá
val s boldogság reményében indultunk útnak és mégis oly
sokszor beh sokszor csalódnunk könnyeznünk kellett,
annyi erőt pazaroltunk el, munkánkat mégsem kísérte
szerencse. Hittuk, hogy a megpróbáltatások után ránk
mosolyog majd a napsugár és ismét tündökölni fog a
Hegyén épített város, de ez csak reménység maradt s mi
továbbra is a bizonytalanság ködében tapogatóztunk,
sötétségben jártunk. A magyar átok ütötte fel tanyáját
otthonainkban, tanácskozó termeinkben és rombolt, de
nem volt ereje az építésre. Kevés volt a lendület, az igazi
buzgóság, ezért kellett sokszor éreznünk a nemtörődömség
és közöny átkát, ha valamit az örökkévalóság jegyében
akartunk cselekedni. Bizony kevés volt az öröm, mit 1928
nyújtott és sok a bánat és sok a keserűség.
Ezt az érzést fokozta még más is. Mintha a halál fekete
angyala gyakrabban járt volna közöttünk, mint máskor
és vágta a rendet, napról-napra éreztük, hogy ismét keve
sebben vagyunk.Mintha gyülekezetünk küszöbén telepedett
volna le, hogy hívja az elfáradottakat, a betegágyon szen
vedőket, az életnek mosolygó fiataljait és az ártatlan gyer
mekbimbókat és várakozzék, türelmesen várakozzék.
S hívására mennyien elmentek közülünk olyanok, akikre
várt még munka és hivatás, buzgó egyháztagok, kik
mindig meghozták áldozatukat a templom oltárára.
Hetenként háromszor is megkondultak a harangok és a
lelkészt temetőbe szólította papi tiszte, hivatása. 110 teme
tési szertartást végeztünk, eltemettünk 52 férfit s 58 nőt.
Különösen a tüdővész végezte pusztító munkáját, az Uj
János kórháznak halottai majdnem 100%-ban tüdővészcsek voltak. Az eltávozottak között a legidősebb volt özv.
Nemesik Józsefné, szül. Schülz Zsuzsanna, kinek 100 evet
adott megérni az isteni kegyelem s a legifjabb Bakos
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Gyuszika, ki 2 x/> napos korában búcsúzott el szerettei kö
réből, hagyta el a földet és költözött az angyalok honába.
Bizony szomorú statisztika ez még akkor is, ha meggon
doljuk, hogy halottainknak jelentékeny része nem budai,
de pesti vagy vidéki.
A halálozások nagy számával persze nincsen egyenes
arányban a születések száma. Még mindig nem drága aján
dék a gyermek, még mindig nem édes a gyermekköny és
mosoly, úgy látszik, hogy a modern időknek e betegsége
nálunk is felütötte fejét. Sokan félnek a gyermektől,
irtóznak sírásától, nem tudnak áldozatot hozni érte, azért
üresek a bölcsők és porosodnak a padláson a gyermekágyak.
Az életben csak egyszer, talán kétszer gyülekezünk a
keresztelő medence köré és kérjük az Isten áldását. És ha
Isten megpróbál minket s az egyet is elveszi tőlünk, akkor
szüntelen a mi zokogásunk és nincs vigasztalódásunk,
mert nincs mellettünk senki, aki mosolyával, vigasztaló
szavával biztatna s kezének simításával eltörölné a bánat
fellegét. 58 keresztelést végeztünk, megkereszteltünk 32
fiút s 26 leányt, ebből törvényes 51, törvénytelen 5. Fel
nőtt keresztelés 4 esetben volt. Ha hozzávesszük még a
pesti klinikán és kórházakban végbement kereszteléseket,
úgy bizonyos viszonylagos mértékben javul a mérleg.
A nehéz gazdasági életet és megélhetési viszonyokat
bizonyítja a házasságkötések csekély száma. Sokan frigy
ben járnak, az utolsó lépést azonban nehezen tudják meg
tenni, mert a lakáskérdés probléma, sokszor bizony meg
fejthetetlen probléma. Mindössze 54 házasságot áldottunk
meg templomunkban s ebből 1 (egy) tisztán kath. pár volt.
Tiszta evang. pár volt 12. evang. s kath. 36, evang. s ref.
4, evang. s g. kath. 1. Megegyezést a házasságkötő felek
egyházunk javára 12 esetben kötöttek.
Az egyházközség nagykorú tagjai sorába a konfirmáció
alkalmával felvettünk 37 fiút és 32 leányt. A felvétel meg
hatóan szép ünnepély keretében történt. Az öröm könnye
és mosolya játszadozott a szemekben s hőkivánság dobog
tatta a sziveket vajha if ju reménységeink csakugyan az
egyháznak hűséges, dolgozó és építő szolgáivá és szolgá
lóivá válnának, kik mindenkor megteszik kötelességüket.
Betértek 9-en s kitértek 15-en. Híveink rendesen láto
gatják az istentiszteleteket. A nagy ünnepek alkalmával
templomunk befogadóképessége picinynek bizonyult. Ilyen
kor egészen uj arcokat láttunk, akiket minden alkalommal
szívesen üdvözölnénk. Ne csak szilveszterkor, vagy nagy
pénteken jusson eszünkbe a templom, de járjunk oda napról-napra, vasárnapról-vasárnapra, hiszen azért adták át
azt nekünk imádkozó s az egyházat forrón szerető őseink.
Ha a templomban és templomból fogunk élni, megváltozik
itt az élet, jobb lesz az évi statisztika, felragyog a Hegyen
épített város fénye és a világosság felé indulnak el azok is,
akik ma még a völgyben járnak. Akarjunk jobbak lenni,
mint voltunk, a mi akarásunkon megnyugszik majd az
Isten áldása.
R. L.

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:
Január 20-án ifjúsági : prédikál Reif, 10 órakor német :
Pass László kölesdi lelkész, 11 órakor m agyar:
Marencsin Zoltán komlóskeresztesi lelkész. D. u. 4
órakor konfirmáltak összejövetele.
Január 27-én 9 órakor ifjúsági: Gaál, 11 óra 15 perckor
rádiós istentisztelet, prédikál Kapi Béla püspök.
Délelőtt Lipótmezőn, Uj János kórházban, Német
völgyi tüdőgondozóban istentiszteletek: prédikál
Ruzicska s. lelkész.
Népmozgalmi adatok 1929-ben.
Kereszteltük : Dr. Szlovák Lajos rendőrkapitány s Szeless
Lujza kisfiát, Pál Jánost, Makula János villamos
kalauz s Srágli Mária f iá t: Jánost.
Istennek gazdag áldása legyen úgy a gyermekeken,
mint a szülőkön.
Temettük : Schindler Richárd 36 éves asztalossegédet s
Szabolcs Dénes 20 éves műegyetemi hallgatót. A min
denható Isten vigasztalja meg a gyászbaborult szive
ket és mutassa meg az utat, amelyen számukra ismét
öröm és boldogság fakad.
Broschko G. Adolf esperes hivatalosan felkérte Hüttl
Ármin vallástanárt, hogy a lelkész szabadsága idején támo
gassa Ruzicska László s. lelkészt a lelkészi munkában.
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Felhívás a budai ev. egyház tagjaihoz
Szeretett hittestvéreim!
Egy éve annak, hogy a megtisztelő gondnoki
tisztet azzal a meggyőződéssel fogadtam el, hogy
szeretett hittestvéreink a megállapított egyházi
járulékot írásbeli kérésemre be fogják fizetni és
erre a célra a költséges pénzbeszedő alkalmazása
nem szükséges.
Örömmel jelentem, hogy hitemben nem is
csalódtam, mert az elmúlt 1928. gondterhes év
ben az egyháztagok a felszólításoknak oly mérv
ben tettek eleget, hogy a pénztár fizetési köte
lezettségeinek mindég eleget tudott tenni.
Ez azonban csak annak köszönhető, hogy az
egyháztagok járulékaikat befizették, mert az
egyház — vagyonát és tartalékait a korona rom
lása folytán elvesztvén — enélkül fizetési zavarok
ba jutott volna.
Ezért a folyó évben megismétlem kérésemet»
hogy szeretett hittestvéreink egyházi járulékaikat,
amelyek a tavalyi kivetett összeg mérvét, némely
különös, rendkívüli esetet kivéve, felül nem ha
ladják, az egyház pénztárába minél előbb be
fizetni szíveskedjenek.
Az egyházi adó és önkéntes adomány befizeté
sére több mód kínálkozik :
1. Befizetjük a 40477. sz. postatakarékpénz
tári csekkszámlára a budai ág. hitv. ev. egyház
dinére ;
2. beküldhetjtik vagy bevihetjük dr. Sztehlo
Aladár egyházi gondnok számlájára a Magyar
Leszámítoló és Pénzváltó Bank Margit-köruti
fiókjába, vagy a
Magyar Általános Hitelbank Széna-téri fiók
jába, vagy az
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár
Krisztina-téri fiókjába, vagy a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Fő-utca
4. számú fiókjába.
Kétszer ad, ki rögtön ad !
Hittestvéri üdvözletté*
Dr. Sztehlo Aladár
egyházi gondnok
Evangélikus tanitónöjelölt délutáni alkalmaztatást
keres. Szívesen vállalkozik elemista és leány polgáristák
korrepetálására, vagy vizsgára való előkészítésére. Cime
megtudható Szuchovszky Gyula vallástanárnál (Bp. VII.,
Dembinszky-u. 33, III. em. 31).
A BUDAPESTI TEMPLOMOKBAN HASZNÁLT

EVAH6ÉUKUS EHEKESKÖNYV

KAPHATÓ:
Fekete félvászonkötésben...................... ára P 4 ,50
Egész v á s z o n k ö t é s b e n .............................
.1 5-60
Párnázott vászonkötés aranymetszéssel
„ ,, 12' —
Celluloid kötésben, fehér és f e k e t e .............. 15------Legfinomabb bőrkötésben . . . .
„ 18’

kókdi lpjos könyvkereskedésében
Budapest,

IV ., Kammermayer Károly-utca 3. szám.
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Móricz, Lörinczy, Kovács A., Szász K., Szabó B. és Komáromi.Dégenfeld tőgondnokról irt Fekete, Ballagi A. tanárról
Hamar, Horthy és Teleky főgondnnkról Halmi, Tiszu
Istvánról Balogh J., Szász Károly püspökről Sipos J. A
Munkás szeretetélet evang. diaszpóránkban. Karácsony
l.orántffy Zsuzsanna-cgylet nagyarányú munkásságát
kor, ezidén először, soroksárpéteri és pestszentlőrinci
egyházközségünk is szeretetadományban részesítette gyer Gcde L. ismerteti. Megható leírás olvasható a Szabolcskaünnepélyről és Sántha Károly elhunytáról. E naptárnak
mekeit és szegényebb híveit. Előbbi helyen Fritsch Ottoné,
szül. Krepuska Erzsébet és Brunnerné, utóbbin Podraczky, minden müveit magyar prot. családban van a helye. Ára
nincs megjelölve. Díszes kiállítása a budapesti SylvesterKállav és Mayer prezsbiterek. főleg pedig Kuszendu
nyomdát dicséri. Főbizományosa a Sylvester könyvLajos felügyelő buzgólkodtak az adományok gyűjtése körül.
kereskedés. Melegen ajánljuk olvasóink szives figyelmébe
Előbbin Ritter János nyug. soproni tanitó, utóbbin dr.
és buzgó támogatásába. 54-ik évfolyamát járja.
Sz. M .
Szlávik nyug. theol. dékántanár, mint h. lelkész tartott
Az Ev. Világ Alliance imahete jan. 6 —12. Budapest
ünnepi beszédet, sőt Ritter, mint kántor, karácsonyi éne
protestáns népe ez évben kapcsolódott először az Evan
keket adatott elő a gyermekekkel. Áldás további szeretetgéliumi Világ-Alliance imahetébe. Ez a szövetség 1846-ban
munkájukra. — Pestszentlőrinci missziós egyházunk dec.
alakult meg Londonban és céljául tűzte ki, hogy a sokféle
30. közgyűlésén Broschkó esperes elnöklete alatt helyben
különböző protestáns felekezet kozott az imádság és a
hagyta a jövő évi költségvetést, megállapította a lelkészi
testvéri szeretet jegyében a közös feladatok megoldására
hiványt és mielőbb tölti be a lelkészi állást. Ugyancsak
lőrinci egyházunk jan. 5-én hangversenyt és estélyt rende fegyverbarátságot hoz létre és különösen arra törekszik,
hogy a földkerekség minden pontján biztosítsa a vallás
zett templomalapja javára, mely a jelzett célra 5()0 pengő
szabadgyakorlatát. Meghonosította azt a szokást, hogy az év
tiszta bevételt eredményezett. A gazdag műsorból dr.
első teljes hetében a protestáns keresztyének naponta
Mikler Károly bpesti egyházmegyei felügyelőnek a hitről,
vallásról és egyházról tartott nagyhatású beszéde, Rét- összejönnek és a szövetség által megjelölt kérdésekről
elmélkednek és a kitűzött célok megvalósításáért imádkoz
roczky Péter hegedumüvészete. Pásztor Mária több éneke,
nak. Megemlékeztek ezen üdvös mozgalomról a lelkészek
Krutsay Erzsi szép tánca és Gémes Irén zongoradarabja
január 6-án a templomokban is. Az első közös alliancetűnt ki. A záróbeszédet Kuszenda Lajos felügyelő tartotta
összejövetel a deák-téri leányiskola dísztermében volt
s az énekszámokat Mikus Csák István zeneszerző .kisérte.
január 7-én délután 5 órakor, mely alkalommal a terem
Az estélyt táncmulatság követte. Mihelyt az uj lelkészt
egészen megtelt áhitatos hívekkel. Luther énekének el
beiktatják, egész erővel hozzálátnak a templomépités
hangzása és imádság után Bernát István szólt a gyülekezet
nagy művének előkészítéséhez. Quod faxit D eus!!
hez. Hangoztatta, hogy a lelkek feltámadása szükséges
Hegyen Épített Városra adakoztak : dr. Ajkay Béla 3,
ahhoz, hogy Magyarország feltámadjon. A XIX. század
Aigner Ottó 6 , Alexy Emil 6 , Ambrózy Gyula 3, özv. Bella
embere boldognak vallotta magát a tudomány, művészet,
Péterné 6 , Beer Sándor 3, Blaskó Lajos 4, Blázy Lajos 3,
ipar és kereskedelem fellendülése láttára, de a XX. század
Conrad Ernő 6 , Csiskó Margit 3, Csorba Zoltán 6 , dr.
emberét megrázkódtatták a világháború és a forradalmak
Danielisz Sándor 2, Droppa Sámuel 3, özv. Farkas Mihálync
mérhetetlen szenvedései és megéreztették vele, hogy nem
6 , Gaál Elemér 3, dr. Gömöry Kálmán 10, Gulden Béla 6 , jó utón halad. Az ember rájött, hogy a civilizáció magasabb,
Haftl Gyuláné 10, Havas Istvánné 6 , Hlavács Gyula 3,
eszményi célok nélkül a háborúk kiinduló pontja. Újból
dr. Horváth Kornél 3, Húsz Béla 3, őzv. Huszár Jőzsefné
fel kell támasztani a keresztyén szellemet, mely meg
3, dr. Jezsovich János 3, Jurenák Józsefné 8 , Katona
teremti azt a nemzetközi egységet, melyről Wilson álmodott.
Ágoston Antal 1, dr. Kasper Károly 6 , Klenner Károly 6 ,
De az ő müve, a genfi népszövetség nem alkalmas erre. Az
Klunzinger Pál 3, Kolosy Lenke 3, Kosch Jenő fi, Kraloev. világ-alliance közelebb hozza egymáshoz a felekezeteket
vánszky László 6 , Krompecher Jenő 6 , Lázár Károly 5.
és közös erőkifejtést akar létrehozni az ellenségnek legyő
Leitner Jenő 6 , Lindenbach Károlyné 6 , Liszka Károly 5,
zésére. Felemelő érzés, hogy most az egész világon ugyan
özv. Lőj ka Jánosné 4, Macskássy János 6 , Macskássy
azon
imádság száll az egek Urához. Ha kitartunk az imád
Sámuel 5, Marossy Pálné 3, br. Marschall Gabriella 3,
ságban, lesz is áldott gvümmölcse. Ezután dr. Raffay
vitéz Marschalkó Kornél 6 , Martin György 6 , Mizerák
Sándor püspök tartott bibliamagyarázatot I.Thess. + 5 17—
Erzsébet 3, Molnár Julia 6 , Németh Károlyné 6 , dr. Pap
18 alapján. Szerinte minden embernek legkedvesebb* em
Mihály 3, özv. Patz Gusztávné 10, Patz József 6 , dr.
léke az az óra, amikor édesanyja imádkozni tanította.
Pekánovich Istvánné 1.50, Pivnyik Jenő 6 , Prinner Lajos
Életünk minden áldása az imádságból fakad, mely Istennek
1.50, dr. Quirin Leóné 6 , Rell Béláné 1.50, Rudnay Józsefné
csodálatos ajándéka. Az imádság jog, mellyel az ember
5, Scháder Vilma 6 , özv. Schleicher Ferencné 5, Scholtz
Testvérek 6 , özv. Schömer Ferencné 4, dr. Schulek Béla 6 , kopogtat az örökkévalóság kapuján, méltóság, ut, mely
Sauerwein Mária 6 , Soltész János 12, Stunpf Gizella 6 , szembeállít a jó Istennel, érezteti velünk, mily nagy igaz
ságot mond János apostol abban, hogy az Isten adott
Szüts Ernőné 10, Tóth József 5, Tótkcmlósi Leányegyesület
nekünk fia által hatalmat, erőt méltóságot (exusiát), hogy
5, Unghváry Mária 6 , dr. Ürmössy Gyula 6 , Var^a KálIsten fiai legyünk. Mikor arra int az apostol, hogy szüntelen
mánné 3, Wiese Anna 3, özv. Zimmer Ágostonné 6 , dr.
imádkozzunk, nem gondolhatott arra, amit ma örökZsigmondy Dezső 6 , összesen : 364.50 P.
imádásnak neveznek, sem Imamalmokra, sem beszélő
Luther Szövetségnek adomány : Krompecher Jenő 2,
ajkakra, melyek átveszik az imádságot mikor az egyik
Soltész János 1, Szüts Ernőné 8 , dr. Zsigmondy Dezső 2 P.
elfárad, hanem arra, ami olyan természetes, hogy mindent
Tagsági dijat fizetett: özv. Bella Péterné, Gaál Elemér,
Istenre gondolva kezdjünk, mondjunk, tegyünk, mint az a
Guoth Emil, Guoth Emilné, dr. Horváth Kornél, dr. Lányi
szép imádság mondja : »Isten nevében kezdem el. ő segélKálmán, Lányi Kornél, dr. Lányi Lajos, Krompecher Jenő,
jen kegyelmével, ha ő segél, mi sem nehéz, ha Ő elhágy,
Marik Ernő, özv. Patz Gusztávné, Patz József, Sándy
erőm elvész.« A török harcokban a magyar Jézus nevével
Gyula, Soltész János, Szüts Ernőné, Varga Károly, Varga
indult a küzdelembe. Minthogy az élet szünet nélkül folyó
Károlyné, dr. Zsigmondy Dezső, 2—2 P-t, összesen • 49
harc, minden nap fel kell magunkat vérteznünk. Maga a
pengőt.
kötelességteljesités is harc önmagunk ellen. Kiáltsunk
Protestáns Árvaházi Képes Naptár az 1929-ik évre.
azért mi is »Jézus«-t. Amint Jézus szüntelen munkálkodott,
Főszerkesztője: Szabolcska M ihály; szerkesztői: Gödé
cselekedjünk mi is úgy. Minden nap ünnep, minden nap
Lajos ref. és Kirchknopf Gusztáv evang. püspöki lelkész.
lehet találkozásunk az Istennel. Ünnepnapon testvéreink
Méltó társa a mi Luther naptárunk, amelyet a mi nagy
kel együtt lépünk Isten elé, a titkos kamrácskában naponta
irodalomtörténetirónk a legjobb és legtartalmasabb hazai
egyedül. Mindenben hálát adjatok! Pál apostol jól is
naptárnak minősített. Irodalmi részében kitűnő versek
merte az életet. Sokat szenvedett a Krisztusért. E szen
olvashatók Szabolcska, Sipos, Szász J., Sántha K., Szigethy
vedésekkel dicsekedett és ezekért inkább adott hálákat,
L., Rcményik S., Lampérth G. és Bodnár J. tollából. Az
mint az áldásokért. Az első keresztyének is hálát adtak,
Orsz. Prot. Árvaegylet áldásos működéséről az Árvaház
hogy az Isten méltóknak tartotta őket arra, hogy szen
fáradhatatlan igazgatója : Brocskó L. kir. tanácsos referál,
vedjenek az evangéliumért. Sajnos, az ember inkább kér,
s abból megtudjuk, hogy nagy amerikai barátja és mecénása
mintsem, hogy hálát adna. Bizony szomorú keresztyénség
Soboslay Gy. orvos, az elmúlt évben is 230.922.36 pengőt
az, mely csak kérni tud. Az igaz hivő lélek mindig fent jár
áldozott az árvákra. Elbeszéléseket irt: Barihóky, Hamvas,
a magasban. A szenvedés által az Isten a lelket magához
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AZ ÖREG DIÓFA
ÉTTERMEI
TULAJDONOS

HOFFMANN JÁNOS

I., PÁ L Y A -U - 3
E S T É N K I NT
CIGÁNYZENE

Szolid kiszolgálás! -«* Olcsó árak!
. vonja, azért mindenben adjunk hálát a tanításért, a meg
próbáltatásért, a figyelmeztetésért a Krisztus által, ki
azért jött, hogy mindenki számára kinyissa az ég kapuit.
Az ótestamentum a paradicsom bejáratához lángpallóssal
felfegyverkezett cherubimokat állít, Jézus szabaddá tette
az utat, nincs más akadály, nincs más tilalomfa, csak a bűn.
Azért vigyük lelkünket ajándékba az imádságban. A
keresztyénség igazi alaptörvénye, hogy minden ember
élete legyen örökké tartó, megdicsőült életben folyó imád
ság. A püspök ur tanítása után dr. Csia Sándor ismertette
a közös imádságnak jelentőségét és jogosultságát és fel
olvasta, hogy miért imádkozzunk ma! Ezután az egész
gyülekezett lehajolt fővel imádkozott. 9 jelenlevő imád
kozott hangosan magyar, német és szerb nyelven. Az össze
jövetel végén a 90. zsoltárt énekeltük.
Orvosi hír. Máthé Lajos dr. fogorvos, protes
táns egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt
fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvez
ményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6 óráig.
Gyürky Pál rimaszombati ev. lelkész, a magyarhoni
ev. egyetemes egyház nyugdíjintézetének hosszú éveken
át volt ügyvivője, 53 éves lelkészi szolgálat után nyuga
lomba vonult. Életének alkonyát aranyozza be az Ur
kegyelme !
Steuer Lajos, a budai egyháznak volt tanítója és segéd
lelkésze, később a budai, majd pesti egyház vallástanára,
Hegyeshalom községben, hol testvérénél élt nyugalombavonulása óta, elhunyt. Temetésén, jan. 13-án, Reif Pál
vallástanár képviselte kartársait, budai egyházunkat és az
esperes kérésére az egyházmegyét is. A lelkes pedagógust
sok hálás tanítványa gyászolja. Nyugodjék békében!
Emlékezete legyen áldott!
Háládatosság. Óh mily ritkán tapasztalhatja ezt az
ember a mai világban, gondolja a legtöbb olvasó az első
pillanatban. Valóban kevés hálás ember van közöttünk.
Ezért közlöm örömmel, amit a Pesti Hírlap jan. 6-i szá
mának mellékletében olvastam. Rákosi Jenőhöz beállít
— meghívás folytán — egy fiatal kezdő iró és kap elis
merést, biztatást és 100 pengő forintos szerződést a laphoz,
így meséli, kivel ez régen megtörtént. Aggodalmaskodó
kérdésére, hogy mit, mikor és mennyit vár ennek fejében
tőle Rákosi, azt a választ kapja, hogy csak Írjon szivének
vágya szerint arról, amihez kedve van. Rákosi rneg is

H E R C E G

E S T E R H A Z Y

H E S Á K D G Y Á R
hentesárui és konzervkészitményei megbízhatók, kitűnőek

Esküvőkre és lársasvacsorákra kül ön h e l y i s é g e k

magyarázza nagylelkű eljárásának okát. Ő is állt egykor,
mint fiatal barátja most előtte, Kemény Zsigmond előtt
és kapott tőle 100 forintot. Ezzel nagyot lendült sorsa előre.
Örömmel fizette vissza a jótéteményt a magyar irodalom
nak. Vajha mindenki követné ezt a nemes példát és mikor
Isten felvitte dolgát, visszafizetné azt, amit valaha szegény
korában kapott. Ily formán a nemes lélek indulata szünet
lenül munkálkodnék, mint az Isten ; aki pedig a jótéte
ményt visszafizeti, érezheti a tiszta boldogságot. Jézus
mondotta: Jobb adni, mint kapni.
A Luther-Szövetség kulturestje.
Magasszinvonalu
kulturestélyt rendezett a Luther-Szövetség f. hó 13-án.
A szép számban összegyűlt közönség csak a legjobb benyo
másokkal távozhatott az estély után. Fénypontját alkotta
Marencsin Zoltán ev. lelkésznek Jézus megváltó munkájáról
tartott előadása. Mély meggyőződéssel elmondott szavai
nagy hatással voltak az összegyültekre. A biblia szám
szimbolizmusát hirdette a merev dogmatizmussal szemben.
Példákkal bizonyította eljárásának helyes voltát és feltárta
a megdöbbentő történeti összefüggéseket. Nincs véletlenség,
minden az isteni akarat müve, mely ma sem szűnt meg
teremteni. A halál nem megsemmisülés, de újjászületés,
az uj életnek kezdete. — A műsoron szerepeltek még
Ruzicska L. s.-lelkész imádságával, a budai L.-Sz. énekkar
énekével, Somody Pál a Nemz. Színház művésze szavala
tával, dr. Diner Gusztáv hegedűművész énekével, Kéthelyiné Wakots Margit operaénekesnő énekszámával, Veress
Sándor és Mikus Csák István zongoraművészek zongora
számokkal, Veress Endréné Schubert dalaival. A rendezés
nagy munkája dr. Schindler Gyula lelkes buzgóságát dicséri.

i\.

Idősebb asszony elszegődne házaspárhoz vagy magá
nyos nőhöz. Cim a kiadóhivatalban.
„

Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötesben, szép kiállításban 8 P-ért kapható a LutherSzövetség irodájában, II., Donáti-u. 49., II. 15Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, ajánlja elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindu
latú támogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.

Első Magyar

Általános B izlosiló Társaság
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vígadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az 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:

*

Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

E m berélet és b a le se t, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kik ü ld ött kirab lása, szállítm ány, ú ti
poggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.
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BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelős: Kiss Ferenc

VI. év«. 3. szám

JOgata&éniia J

tóaá«a » » k ő ;

^apesl. 1929 lanuár Sl

—-----------

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI H ETILAPJA
FŐSZERKESZTŐ

Dr.
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ELÖFIZE1ÉS FÉLÉVRE 3 PENGŐ

mátyás

bUDAPEST. IX., JURÁNICS-U. 13
FÖMUNkATARS :

Dr. SCHINDLER GYULA

* A budai luther-szövetség
59141. SZ POSTATAKAREK-CSEKKSZAm UJÁRA KÜLDENDŐ
KIADÓHÍV MAL BUDAPEST. DONÁll-U. 49. II EM. 15

FELELŐS SZERKESZTŐ
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BUDAPEST. 1, VERBÓCZY-U. 28

Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek léged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtel. a lézus Krisztust! János ei. II. 3.

Wltt

oft lUceimtfiUiUft!
Máté“ev. K.20.

A sivatag forró homokján vén dervis, afféle
aiab szerzetes mendegél. Nem sok látnivaló akad
a végtelen pusztaságon, de ami volna, az sem
érdekli. Ráncos az arca, kusza a szakálla, rongyos
a ruhája s csak földre szegzett kék szeméből lobog
valami benső forró láng. Ahogy egyszer felpillant,
iszonyatos rémség áll előtte, olyan, mintha egyene
sen a pokol rémségei közül szabadult volna föl a
napvilágra. Megismeri azonnal, hogy ez a keleti pes
tis s megkérdi tőle, hogy hová megy. A borzalmas
ragály képeazt feleli neki, hogy Bagdadba tart. ahon
nan ötezer embert akar elvinni. Az öreg dervis
is s a pestis is megy útjára s közben Bagdadban
elpusztul ötvenezer ember. Mikor aztán a mi der
visünk visszafelé tart Bagdadba, megint össze
akad az onnét jövő pestissel. Szikrázó szemmel
emeli fel az öreg görcsös, nehéz botját s dühtől
rikácsoló hangon kiáltja: Hah ! te Sátán fajzatja, azt mondtad, hogy ötezer embert viszel el
s úgy hallom, hogy ötvenezret raboltál el. — Ne
bánts engem, — hebegi ijedten a pusztító ször
nyeteg, — mert én valóban csak ötezer embert
vittem el, a többi negyvenötezer az ijedtében, a
félelemtől pusztult el.
A mi bibliánkban talán harminc egynéhány
hely van, ahol vagy égből csendülő angyali szó
vagy ihletett apostol, vagy épen az Ur Jézus ajka
mondja nekünk, hogy »ne féljetek !« Ezzel szem
ben mindössze egyetlen helyről tudok, amelyen
az olvasható, hogy félni kell valamitől, de ez az

egyszeri kijelentés is milyen összefüggésben áll
ott. »És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik
meg, a lelket pedig meg nem ölhetik ; hanem
attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a
testet elvesztheti a gyehennában.* (Máté ev. 10.,
28.) Azaz hát a mi Üdvözítő Urunk szerint csak
az Istent kell félni és semmi mástól a világon
nem kell remegni s mi el is mondogatjuk a biztató
bibliai ig é t: »Ha Isten velünk, kicsoda lehet
ellenünk«, sőt dacos önérzettel énekeljük a mi
Lutherünk hatalmas énekét, az »Erős várunk*-at,
aminek a 46-ik zsoltár sorai szolgálnak alapul:
*Az Isten a mi oltalmunk és erősségünk . . . azért
nem félünk, ha elváltoznék, is a föld, ha hegyek
múlanának is a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai« . . . a keserves valóság
pedig az, hogy egész életünkben a pusztító félelem
nyomorékjai vagyunk. Istenem ! mi mindentől
reszketünk. A betegségtől, a haláltól — az még
csak hagyján ! De mi félünk a léghuzattól, az
ártatlan szellőtől is; lemegünk vagyonunk, állá
sunk, hozzánktartozóink élete miatt, félünk em
bertársaink gúnyos megjegyzéseitől, sőt ártatlan
mosolygásától, feljebbvalóink homlokráncolásától, a nagyurak szeszélyeitől s mint a rezgő
nyárfa levele, úgy remegünk semmit sem jelentő
álmok s rossz vérkeringésből vagy inkább beteges
képzelődésből fakadó homályos sejtelmek miatt.
Megéreztem, megéreztem előre, hogy még ma ér
valami, rémitgeti egyikünk, másikunk a szom
szédasszonyt, ha vigyázatlanságunk miatt a tej
kifut a lábasból, vagy épen megvágjuk a kisujjunkat s közben nem gondolunk arra, hogy ezer meg
ezer ilyen balsejtelmünk üres rémlátás volt csupán
s épen azok a bajok hagynak békén bennünket,
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amik sötét árnyaikkal álmatlan éjszakákon leg
inkább riasztgattak bennünket.
S ha még használna valamit a félelem, akkor
csak gyengeség, gyávaság volna, de nemcsak hogy
nem segít, hanem pusztít és öl. Ez gyengíti meg
erőt, bátorságot adó hitünket, megbénítja ide
geinket s megfosztja ellenálló erejétől testünket,
sőt benne kiváló orvosok nézete szerint a benső
nedvek kiválasztásánál kóros chemiai változásokat
eszközöl s igy a bajok, betegségek kész termő
talajává tesz bennünket. Félni nem kell, de vi
gyázni szükséges — mondja a jó magyar köz
mondás, de ennél sokkal erőteljesebben, meggyő
zőbben biztatja az örök igazságok könyve a
vacogó embereket: »ne féljetek«, a galileai ten
geren tomboló viharban, az ingó kis lélekvesztőn
pedig égigérő bizalommal csendül fel az Ur hangja:
»Mit féltek, ó kicsinyhitüek!«
szg.

ténelmi materialisták kényszerképzeteitől és
kényszermozgásaitól? Az emberi élet vulkánjai ők !
A bennük előbuggyanó élet mélysége, egy más
világba nyúló misztériuma, onnét áradó ereje,
tüze, világossága arra vall, azt bizonyítja, hogy a
történelemnek és az egyes embernek a legbensőbb
lényege nem a természeti élet-mechanizmussal
kapcsolatban levő, abból eredő valóság, hanem
szellemi, mély misztérium. Ami a nagy emberek
ben, az emberóriásokban megvan jobban észre
vehető, nagy mértékben, az kisebb méretekben,
nehezebben észlelhető módon megvan bennünk is,
kis emberekben. Az emberi »én« legbensőbb magva
a megszokás érzéketlensége miatt nehezen észre
vehető, égi finomságú, elemezhetetlen, egynemű
szellemi életegység, önmagában zárt, élő, aktiv,
az öntudat létvonalán lévő erőközpont, amely át
hatja, átsugározza, önmagával egyesíti a termé
szetes karakter őt egyéniesítő, őt konkrét for
mákba öntő, ősadottságu motívumait. Ez az
emberileg egyéniesített, szellemi »én«-ünk az össze
A világtörténelemnek, különösen a hitetlen kötő szerv e mechanikus, anyagi világrend és a
ség számára, mindig megfejthetetlen titka marad szellemi erkölcsi világrend közt, melynek mindket
az emberiség lángelméjü, kiváló jellemű ember tőnek egyformán polgára az ember . . .
Két világ polgára tehát az ember. Egyformán
óriásainak a világtörténelmi pontos megjelenése és
sajátos működése. Olyanok ők, mint a csillagvilág gyermeke a földnek és az égnek. Létének ez a kétcsodás üstökösei. Milliók várnak reájuk s mégis félesége sokszor dilemma elé állítja az embert, hogy
váratlanul bukkannak elő egy szalmakunyhóból. mit tegyen, azt-e, ami a földi élet szempontjából
Valami égi tüzet hoznak a lelkűkben, mindig a kellő előnyösebb, vagy azt, amit az erköcsi világrend
időben. Magukkal hozzák a hivatásukat, mint del való harmónia érdekében kell tennie? Sok
kötött marsrutát. Ennek a komoly, sokszor komo naiv ember ilyen dilemmában könnyen határoz,
ran sötét tudata sejtelmesen ott borong már a ügy véli, hogy miért áldozzon ő fel bármilyen
gyermekjátékaik felett is. Az elhivatottságnak ez a anyagi előnyt, kényelmet, élvezetet a földi élet
tudattalan tudata nyílegyenes irányt szab már ben, mikor a végén jónak, rossznak egy a fizetése
ifjúkori fejlődésüknek is, melytől nem bírnak eltér a sirgödörben !? Csakhogy az ilyen ember elég
ni, mert annak a követése élet és üdv a számukra balga, aki egy tál lencséért eladja magát, eladja a
ezer szenvedésen keresztül is. Mikor aztán meg- becsületét, mert a lencse nem tart örökké, a lelki
kondul az Idő harangja, mikor üt az ő órájuk, ismeret azonban igen ! Nem olyan hosszú ez a
akkor mint kész vezérek megszólalnak. Lelkűkben földi élet, hogy a legnagyobb nyugalommal és
fellobog az égi tűz. Szavukra milliók figyelnek fel, türelemmel ki ne várhatnánk a végét s nem olyan
mert milliók érzését, vágyát, akarását teszik tuda értékek azok a földi értékek, hogy azokért érdemes
tossá, teszik valósággá milliók nevében, milliók volna erkölcsi értékeinket elcserélni potya, préda
javára, mint milliók, gondolatának, akaratának módon. Légy, maradj Te csak ember mindiglés
a megtestesülései. Eldalolják az emberiség és a mindenütt, igaz, egész ember s ne add el magad
nemzetek tragédiáját, álmát, bánatát, örömét, soha, semmiért! Mert van jutalma a nemes kebel
vagy jogot, törvényt szabnak, igazságot, szabad nek, melyet kigunyol vérhullásáért a kislelkü
ságot teremtenek, korszakot, jövőt, életet nyitnak tömeg ! Érdemes embernek lenni, érdemes hűnek,
egy egész kor nemzedékének, sőt az utókornak is. igaznak, becsületesnek m aradni!
Hol az Isten ostorai, hol az Isten prófétái, hol az
Előzetes tudnivalók az ifjúsági vezetői tanfolyamról.
emberiség zsarnokai, hol az emberiség áldott jótevői
Március hó folyamán Budapesten bibliás ifjúsági munkások
ők, akik hol átkozva, hol imádva, de se gyűlölettel, részére
vezetőképző tanfolyam lesz. A tanfolyam részt
se rajongással mit sem törődve, egész odaaadással vevői március 4-én érkeznek meg Budapestre. A tanfolyam
váltják valóra életük hivatását s azt elvégezve, március 8-án pénteken este ér véget. Visszautazás ápr.
eltávoznak sokszor a könny és vér tengerén át, 9-én. A tanfolyamon szakszerű előadások és gyakorlati
szerepelnek az ifjúsági egyesületi munkáról,
sokszor megkövezve, elátkozva. Tüneményes pálya bemutatások
többek között egy 1300 méteres mozgóképfilm az amerikai
futásuk után eltűnnek s akkor nagy üresség, nagy KIE-munkáról. Eddig két külföldi vezetőtitkár részvétele
csend, nagy sötétség marad utánuk, mint vakító biztos. A tanfolyam költségei kb. 25 pengőre rúgnak,
villámlás után a fekete éjben. Hol van az ilyen azoknál, akik szállást és kosztot kérnek. Vasúti féljegyről
történik. Mindkét protestáns egyház lelké
emberóriások életének a szabad ívelése, kibonta gondoskodás
szeit kérjük, hogy amennyiben személyesen nem tudná
kozó mélysége és ereje, minden misztériuma a tör- nak résztvenni, úgy már most szemeljék ki azt az ifjúsági

„Légy em ber“ !*

* Részlet Pass László i>Ne felejts el élni /« cimü,
nagy iroda mi sikert aratott, életbplcseleti művéből .(Szerző
engedélyével. Szerk.)

munkára alkalmas személyt, akit felküldenek e tanfo
lyamra, amelyhez hasonlót csak időnkint rendez szövet
ségünk. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége,
Budapest, IX., Üllői-ut 29.
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A va llá sszabadság
A magyar felsőház külügyi bizottságának
január 16-án megtartott ülésén nevezetes dolog
történt. Mikor bemutatták néhány megyének fel
iratát, melyekben a kormányt kérik, hogy emelje
fel szavát a Mexikóban folyó vallásüklözésck el
len, elsőnek dr. Serédi Jusztinján hercegprímás
szólalt fel és kívánatosnak tartotta, hogy emeljük
fel tiltakozó szavunkat a Mexikóban folyó vallás
üldözés ellen, tiltakozzunk a kegyetlen ember
üldözés ellen, mert a magyar nemzet mindig állást
"foglalt a múltban is a vallásszabadság nagy gon
dolata mellett. Anélkül, hogy azt a kérdést tár
gyalnék, hogy folyik-e valóban vallásüldözés
Mexikóban vagy sem, érdemesnek tartjuk, hogy
a prímás e nevezetes felszólalása fölött kissé gon
dolkodjunk és elmélkedjünk. A protestáns világ
ép ez évben fogja megünnepelni a nevezetes speyeri birodalmi gyűlésnek négyszázados évforduló
j á t , melyen a reformáció hívei vallást tettek hitük
éül és .követelték a maguk számára a lelkiismereti
js vallási szabadságot. Felmerül az a kérdés, valéon a prímás tartja-e a lelkirokonságot az 1529.
zvnek protestánsaival, vagy csak azért tiltakolott, mert Mexikóban történetesen római kathoikusokról van szó, akiket üldöznek? A magyar
nemzet legjobbjai valóban minden időben a vallásszabadság érdekében harcoltak. A magyar nép
jellemének lovagiasságából egészen természetesen
folyik, hogy tisztelettel ismerte el mindenkor az
embernek legszentebb jogát, hogy Istenét úgy
tisztelje, amint az lelkének legjobban megfelelt.
Nem véletlen azért, hogy a vallásszabadság szent
és nagy elvét legelőször magyar földön iktatták
törvénybe a tizenhatodik században. Más fenkölt
lelkű uralkodók is minden ember veleszületett
jogának ismerték el a vallásszabadságot. Igen
tanulságos volna ennek a kérdésnek történetét
bővebben megírni. Most azonban csak röviden
utalunk Nagy Konstantin és Licinius császárok
313-ban Milánóban megjelent rendeletére, mely
ben kimondják, hogy a keresztyének és mindenki
szabadon követhesse azt a vallást, amelyet akar.
Ráutalunk XVI. Lajos francia királynak 1787-ben
megjelent rendeletére, melyben a nem római katholikusoknak is biztosítja a vallásszabadságot.
A XIX. század folyamán Európának majdnem
minden állama törvénybe iktatta a vallásszabad
ságot, mint minden embernek veleszületett ter
mészetes és polgári jogát.
De váljon milyen álláspontot foglalt el e kér
désben a romai katholikus egyház?
Nem mutatunk rá a középkornak rettenetes
inkviziciós eljárásaira, csupán a legújabb idők
némely eseményére utalunk. így például XVI. Ger
gely pápa »Mirari vos« kezdetű encyklikájában
(1832) téves véleménynek, eszeveszettségnek
mondja, hogy fel kell szabadítani és meg kell vé
deni akárki lelkiismeretének szabadságát. IX. Pius
1864-ben megjelent »Syllabus«-ában is a leghatá
rozottabban a vallásszabadság ellen nyilatkozik.
Az Analecta Ecclesiastica 1895. évi folyama közli
egy bizonyos P. Pius a Langenio dicshimnuszát
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az inkvizícióról, melybentöbbek között azt mondja,
hogy a szent inkvizíció szerencsés éberségének
köszönhető az a vallási béke és az a hitbuzgóság,
melyről a spanyol nép hires. »Oh áldott lángjai
a máglyáknak — mondja —, melyek száz és száz
lelket kiragadtak a tévedések és talán az örök
kárhozatnak torkából.« Bizony a római katholikus
egyház, mely magát egyedül üdvözítőnek tartja
és minden megkeresztelt embert — a maga saját
jának tartva — bele akar kényszeríteni a maga
ölébe, sohasem volt a vallásszabadság hive és nem
is akar az lenni. Azokban az> országokban, ahol
a római egyház az uralkodó, hiába iktatták tör
vénybe a vallásszabadság elvét, a gyakorlatban
az nem érvényesül. Elég csak arra mutatnunk,
hogy Spanyolországban börtönre Ítéltek el egy
ev. varrónőt ezelőtt néhány évvel, mert magánbeszélgetésben azt mondta, hogy Jézusnak voltak
testvérei, és Mussolini Olaszországára utalnunk,
mely bizony nem tiszteli a vallásszabadságot és
a csekély számú valdensieket kivéve, más pro
testáns felekezeteknek nem engedi meg a vallás
szabad gyakorlatát. De nem is kell idegenbe men
nünk példákért, hogy hogyan értelmezi a római
egyház a vallásszabadságot. Mindannyian ismer
jük azt a harcot, mely a vegyes házasságok körül
folyik és mely a római egyház kérlelhetetlenül
egyoldalú állásfoglalása következtében a legna
gyobb mértékben veszélyezteti a békét a külön
böző egyházakhoz tartozó honpolgárok között.
Ha a prímás valóban hive a vallásszabadságnak,
ha valóban komolyan veszi jelszavait, amelyek
kel hivatalát elfoglalta, a pax et justitia, a békes
ség és igazság jelszavait, ép a vegyes házasságok
kezelése körül bőven volna alkalma azokat érvé
nyesíteni. Mi a vallásszabadságot szent jognak
tartjuk, olyan szentnek, hogy azt mindenkinek
feltétlenül tiszteletben kell tartania, aki magát
keresztyénnek vallja. Mert az evangélium legelső
és legnagyobb parancsa, mely kötelességeinket
embertársainkkal szemben megállapítja, igy hang
zik : »Szeresd felebarátodat, mint magadat.« Ebből
a világos parancsból a legtermészetesebben kö
vetkezik, hogy tisztelnünk kell minden embernek
lelkiismeretéhez való jogát és elő kell segítenünk
öt abban, hogy szive vágya szerint imádhassa
Istenét és fejthesse ki szabadon vallásos életét.
Pax és iustitia, békesség és igazság csak akkor fog
megvalósulni itthon és másutt is, ha a vallásszabadságot a szó legnemesebb értelmében min
den ember veleszületett szent jogának elismerjük
és annak gyakorlását mindenképpen biztosítjuk.

H. A.
Dr. Balthazár Dezső püspök nagy előadása : »Mit vár
hat a magyarság a kálvinizmustól?« — lesz a középpontja
annak a nagy budapesti Református Estélynek a régi kép
viselőházban, melyet a Soli Deo Gloria Szövetség késeit
elő kiváló budapesti irók és művészek részvételével. Mivel a
képviselőházi gyűlések után vidékről is van érdeklődés,
vidékiek meghivó-igénylésüket jelentsék be e cím en:
Soli Deo Gloria Szövetség, Budapest, IX., Kálvin-tér 7,
II. em. 15.
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Álarcban
Farsang van. Mulatságok, táncok, álarcos
bálák ideje. Rózsaszínű álmok, vig kacagások
vagy ártatlan huncutságok koboldjai röpködnek
a báltermek levegőjében. Derűs lánylelkek és
gondtalan ifjak bimbó-leikének kifeslése ez. Az
idősebbeknek régmúlt emlékek felidézése, ujraélése gyermekeik örömében. Vigság, zene, tánc,
álarc mögé bujt dévajság járja. Éjfélkor felhang
zik a rendező szava : Mes dames, le az álarccal !
Meglepetések, kis csalódások, de mindez nem
zavarja a további mulatozást. Hazatérve a bálból,
könnyű mozdulattal lökjük az álarcot a haszon
talan lim-lom közé.
De most nézzük az élet nagy karneválját.
Ez nemcsak pár hét az évből, ez majdnem az
egész életen át tart. És nem annyira a fiatalság,
mint inkább az idősebbek, hol szomorúbb, hol
kevésbbé szomorú, de mindig komoly ügye. Az
élet farsangjában gyakran jár a szegénység az
egyetlen, utolsó jó ruhában, a gond — jókedvben,
nyomor és fájdalom — hazug körömben, letört
remény — fáradt mosolyban és elérhetlen vágy —
lemondás álarcában.
Gazdagság nem boldogít, igaz, de a súlyos
szegénység nagy teher. Az a szegénység, amely
kitárhatja a világ elé rongyait, száraz kenyerét,
az még a könnyebb teher. De az a szegénység,
amely a régi önérzet foszlányaiból álarcot visel,
nyomorúságát takargatja, éhezik és nem tud
kérni. Óh ez borzasztó teher. Vagy a gond, a
jövőért való rettegő aggodalom, mikor hallja
szeretteinek sorvadó ajkáról a rémes kérdést és —
mosolyt, reménytkeltő mosolyt erőltet magára ;
ehhez nagy, erős lélek kell. Vagy, aki ifjan friss
erejében világokat vélt meghódítani, nemes ter
veivel égigérő oszlopot akart emelni és most —
letört reményeinek ködéből hősies mosolyt erő
szakol arcára. Oh, hány szívben szüfetett meg a
vágy egy kedves, egy drága lélek után, de fel
emelte tiltó kezét a kegyetlen élet — és a vágyat
el kellett temetni a lemondás közönyös álarca alá.
Mind-mind álarcban járunk. Egyiké átlát
szóbb, másiké sűrűbb. Emezé jobban palástol,
amazé félrecsuszik, kivillan alóla a valóság. Még
a legnyitottabb könyvü léleknek is van egy lapja,
melyet nem enged elolvasni senkinek. így járjuk
az élet karneválját. Ezt az álarcot azonban nem
tudjuk oly könnyen levetni, mert lassanként
összeforr énünkkel. Eldobni is oly nehéz, mert
nemesebb anyagból van szőve. Becsületérzésből,
bánatból, fájdalomból, szeretetből.
Tiszteljük egymás álarcát és ne igyekezzünk
fellebbenteni!
Csak az egyetlen jóságos Isten lát keresztül
álarcunkon. Ö előtte kitárjuk lelkünket, megnyit
juk szivünket, mutatjuk sebeinket. És a mi jósá
gos atyánk számontartja titkos könnyeinket, el
fojtott zokogásunkat, néma fájdalmunkat. Jósá
gos kezével megsimogat, áldott leikével meg
vigasztal, erőt ád küzdelmeinkben és igér — egy
szebb hazát.
Bethaniai Mária.
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Grisar Luther életrajza magyarul
Grisar Hartmann jezsuita szerzetes a jezsuita tudo
m án y egyik legnagyobb büszkesége. Huszonnyolc eszten
dővel ezelőtt azzal keltett nagy feltűnést, hegy kritikus
álláspontra helyezkedett a lorettói szent ház és Nagy
Konstantin adományának a legendájával szemben, azóta
azonban megint — visszatért a helyes útra és nagy tudását
egyházvédő munkákban kamatoztatja egyháza számára.
Ennek a munkájának egyik legjelentősebb terméke az a
terjedelemre és anyaghalmazra ' hatalmas háromkötetes
Luther életrajza, amely 1911—12-ben látott napvilágot
és meglehetős nagy port vert fel.
A katholikus kritika nem tudott betelni a dicséreté
vel és természetesen a nagy tárgyilagosságát emelte ki.
A protestáns kritika azonban — joggal — egész más állás
pontra helyezekedett és kimutatta, hogy Grisar nagy
munkája semmi más, mint az akkoriban megjelent és a
reformátorokat példátlanul leszóló Borromaeus-enciklika
durvaságainak állítólagos történeti érvekkel és tárgyila
gosság-szenvelgésével való alátámasztása. Akkoriban Szimonidesz Lajos tollából a Sztehlo Kornél szerkesztésében
megjelent Evangélikus Lapban jött is egy kritika, amely
Grisar munkájának ezt a jellegét élesen és határozottan
kidomborította.
Ebben a kritikában a következő megállapítások
vannak :
Grisar müve Luther »emberi gyöngeségeinek és téve
déseinek« a katalógusa. Pedig Luther hős is volt, bilincse
ket törő, évezredes előítéletektől szabadulni igyekvő óriás
— ezt azonban Grisar nem képes megérteni. Az ember azt
hinné, hogy hála Luther nagyságának, rengeteg irodalmi
működésének, levelezésének, korán köréje sereglő tanít
ványainak és jóbarátainak, akik még diskurzusaikat is
pontosan feljegyezni törekedtek, legalább Lutherről
maradt annyi elsőrangú forrás, amelyek alapján úgy külső
életviszonyait, mint teológiai fejlődését, jellemét, lelkét
meg lehet ismerni. Grisarnak azonban ez mind nem elég.
Ő a barátok és az ellenségek által költött »legendákat« is
bevonja vizsgálódása körébe. Első pillanatra érthető az
»igazság« megállapítására vonatkozó eme törekvés, de ha
az ember az egész könyvet végigolvassa, akkor látja, minő
pokoli ötlet volt a Luther legendák tárgyalása. Megvan az
ürügy rá, hogy minden jót, amit valaha Lutherről mon
dottak, a maga »valóságára« redukáljon s van alkalom arra,
hogy azt a tömérdek piszkot, amit Lutherre ellenségei
ráfogtak és mondtak, mind felfrissíthesse és újra emléke
zetbe idézhesse s miután egyes gonosz pletykákat lapokon
keresztül megtárgyalt, egy-két (elvesző) sorban konsta
tálja a valótlanságukat. Noha kijelenti, hogy könyvében
csak olyan dolgoknak van helyük, amelyek »törvény
előtt« is bizonyithatók, mégsem átallja szétszórtan a leg
gyalázatosabb rágalmak és pletykák »utánnyomását«,
amire majdnem mindig egy kétsoros cáfolattal szerzi meg
magának a jogot. Ez az eljárás magában hordja Ítéletét.
A sok rágalom felmelegítésének mégis volt annyi
haszna, hogy bebizonyosult, mennyire nem igazak ezek a
rágalmak. Mert ha igazak lettek volna, Grisar lett volna az
első, aki >>prozess- und aktenmaessig« bizonyította volna
rá Lutherre, hogy reformációja csak azért történt, hogy
Katáját elvehesse, amint azt ellenfelei ma is szívesen
állitgatják. Grisar azonban már nem meri á llíta n i...
Végül megállapítja, hogy katholikus szempontból
ez a könyv hasznos lehet, mi azonban csak azt látjuk
belőle, hogy a katholikusok még akkor is, amikor Luther
nek — »igazságot« akarnak szolgáltatni, visszaélnek az ő
őszinteségével, kicsinyes és nagyságára irigykedő rosszindulattal Ítélik meg, vakok lelkének hősi vonásai, esz
méinek uj utat törő ereje iránt.
Grisar könyve protestáns részről ebben az értelem
ben szinte egyhangú visszautasításban részesült. A leg
értékesebb ellenzés, amit kiváltott, D. Otto Scheel eddig
kétkötetes hatalmas Luther-müve, amely Grisarét megszégyenitő alapossággal dolgozza fel nagy reformátorunk
életét, még pedig az aprólékos eseményekre is annyira
kiterjeszkedve, hogy egyhamar ne érhessék a protestáns
világot olyan meglepetések, mint aminő Grisar könyve
volt, amely rengeteg, a köztudatból kiveszett és letár
gyaltnak hitt anyagot melegített fel és oly színben tüntette
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fel a protestáns történetírást, mintha elveszne a reformá
torokat dicsőítő frázisokban és nem volna megfelelő érzéke
a múltaknak azok iránt az apró eseményei iránt, amelyek
ből a múlt helyes látása mégis összetevődik.
A háromkötees nagy munka azonban nem ment úgy
bele a köztudatba, mint azt a katholikus egyházi érdek
kívánta. Ezért néhány évvel ezelőtt Grisar egy-egy kötetes
összefoglalást csinált könyve eredményeiből s ennek a
kisebb munkának a kivonata a múlt évben magyar nyelven
is megjelent.
(Hartmann Grisar: Luther Marton élete. A második
német kiadás alapján fordította Hoitsy Lajos Pál. Buda
pest, Szent István társulat kiadása, 1929.)
Ez a mi viszonyaink között terjedelmes, mert négyszáz
nál több oldalas munka, ugyanazt a szellemet leheli, mint
Grisar nagy három kötetes müve, miért is róla tulajdon
képen nincs uj mondani valónk.
Uj azonban az. hogy ezt a tárgyilagosság mezébe
öltözött, tendenciózus kivonatot ma milyen másképen
fogadják, miut ezelőtt tizenhét esztendővel a nagy munkát.
Az idők változásának legkiáltóbb jele az a kritika, amely
az Evangélikusok Lapja 1928 október 21. és köv. számá
ban megjelent, s amelyben egy református lelkész (evan
gélikus lapban Lutherről egy református lelkész ir — ez
is jellemző) a következő mondat olvasható: »A felekezet
közi béke őszinteségének, melyet a római egyház mostfolyö
nagygyűlése olyan meggyőző erővel hangoztat, bizonyi
téka az a 398 oldalra terjedő hatalmas munka, melyet
a Szent István társulat, bár a könyv megjelenési dátuma
1929, már most, a katholikus nagygyűlés hetében megjeleli
tetett Luther Márton élete címen, mint egy németországi
jezsuita páter munkája második kiadásának magyarra
fordítását. A kétségtelenül értékes munka nemcsak az
eucharisztikusok számára kedves ajándék, hanem sok
helyen annyira protestáns izü és szinu, hogy szinte feles
legessé teszi a pár nap múlva Budapesten és Debrecen
ben összeülő Protestantizmust Védő Nemzetközi Szövet
séget is.«
Ennek az öblös hangú kezdetnek csak egy mentsége
lehetne : hogyha katholikus szemek ele kerülve a protestáns
izü dicsérettel elvenné a kedvüket a könyv elolvasásától.
De ez a protestáns iz csak maszlag. Vegre is Lutherről nem
lehet olyan életrajzot írni. amelyből teljesen ki lehetne
Luther eszméinek a monumentalitását küszöbölni
ilyen
történeti tárgyilagosságra még katholikus felekezeti történetírás nem jutott el. A könyv jellege egyáltalában nem
protestáns, hanem a legtipikusabban grisari, amiben éppen
az ellenkezője van meg annak, amit Incze Gábor az Evan
gélikusok Lapjában ir.
Bizonyíték? . . . Szolgálok vele !
Grisarnak már a nagy müvében kedvenc és hamarosan
hírhedtté vált »felfedezése« volt az, hogv Luther a protes
tantizmus nagy elvére, a hitből való megigazulást tartal
mazó prófétai helyre, Habakuk prófétának arra a mondá
sára, hogy az igaz ember hitből él, s ennek a gondolatnak
a konzekvenciáira — a wittenbergi klastromnak az
á ......... ben jutott rá. Nekem még most is forog a gyom
rom az undortól, ha visszaemlékezem arra, hogy ezt a
hírhedt »felfedezést«, amelyből egy szó sem igaz, mert egy
forrás sem tud róla és mert erre a protestantizmus köz
ponti igazságát eléggé el nem ítélhető módon bepiszkító
ötletre nincs semmi alap — Grisar milyen »alapossággal«'
bizonyította s hogyan hordta össze az «adatokat» arra
vonatkozólag, hogy Luthernek milyen rendetlen volt
az emésztése és milyen nehéz a székelése, hogy valahogy
valószínűvé tegye azt, hogy ürülés közben is mennyire
ráér teológiai problémákkal foglalkozni. Erre a feltevésre
és felfedezésre, amelynek a protestantizmust durva barát
tréfák szellemét lehető módon való lealacsonyító szándéka
nyilvánvaló és kétségtelen, a protestáns tudomány meg
adta a választ és kellő értékére szállította le azzal, hogy
Luther »felfedezése« csakugyan a toronyban tőrént,
csakhogy nem ott, ahol Grisar mondja, hanem Luther
dolgozószobájában . . . (A kérdést eldönti D Scheel Martin
Luther c. müvének 2. kötetében, a 435. lapon.)
Ezzel a felfedezés el volna intézve. Hogy azonban
Grisar mennyire ragaszkodik hozzá és hogy mekkora súlyt
tulajdonit neki az abból látszik, hogy ezt a »felfedezést«
könyve rövidített egv kötetes kiadásában a cáfolat után
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is felvette s az természetesen belekerült ennek a magyar
kivonatába is.
Ezt a vakmerőségét tetézni már netn igen lehet, de
azért ha helyem volna, néhány kisebb kaliberű, de hasonló
jellegű szemelvénnyel kívánatra szívesen aláfesthetném
még Grisar müvének ezt a »protestáns izét és színét«, amit
tavalyi ismertetője olyan fenntartás nélkül leszögez és meg
állapít. Én azonban nem folytatom tovább.
Nekem és azt hiszem, nagyon sok jóérzésü testvérem
nek ez a példa teljesen elég arra, hogy tisztában legyen
Grisar magyar Luther könyvének a »protestáns izével és
színével.«
Többet nem is akarok mondani. Csak még azt kell
konstatálnom, hogy ennek az ilyen »protestáns izü és
színű« Luther-élet raj znak, amely bírálója szerint, még a
Protestantizmust Védő Nemzetközi Szövetséget is feles
legessé teszi, a magyar teológiai irodalomban ellensúlyo
zója nincs.
Ami magyar Luther-életrajz van, az mind csak népies
munka. És noha vannak köztük kiválóak, egy sem olyan,
amelyből a magyar közönség Luthernek emberi és teológiai
nagyságát igazán tárgyilagosan és megértéssel Írott és
kellően értékelő életrajzát megkapná, amire pedig múlha
tatlanul szükség volna, hogy az ilyen Grisar-féle müvek
inonopulisztikusan ne végezzék a magyar közvélemény
történeti felvilágosításának a munkáját Luther személyét
illetőleg.
Földvári Ábel.

IR O D A LO M
Két Luther-könyv. A németek karácsonyi asztalára
Martin Luther« cim alatt 2 újabb Luther-kónyv is került.
Lerche és Schäfer tollából. Mindkettőt Berlinben a német
könyvbarátok szövetsége adta ki 452 meg 534 lapon, bő
kivonattal az ő irataiból, beszédeiből, asztali beszélgetései
ből, leveleiből és énekeiből.
Az első ntu nem az egyház és a hit hősét, hanem az
erkölcsi életfolyás és hivatáshüség útmutatóját tárgyalja,
aki politikai, gazdasági és szociális problémákat is érint.
De íőlec jellemzi Lutherben »az uj szellemi szabadság*
megteremtőjét. Túlságosan kiszínezi a nagy német re
formátornak a középkori egyházi élet- és világfelfogástól
való függőségét, holott az egyháztörténelem tanubizonysága szerint épen az azzal szemben való ellentét fej
lesztette ki benne az egyházi reformátort és a hithöst
a maga összes vonatkozásaiban.
Schäfer Luther-könyvc is bő kivonatokat hoz Luther
hármas nagy reformátori iratából, asztali beszélgetéseiből,
leveleiből es énekeiből. Lutherben a hit viaskodó hősét,
a hü lelkipásztort, a képzett theológust s mindezekben
reformátori egyéniségének eredetiségét és temperamen
tumát ismerteti. De kifogásolja nála a protestantizmusnak
az írott igétől való túlságos függőségét s az egyháznak
a világi hatalommal való kapcsolatát, amivel messze el
távolodott volna »A keresztyén ember szabadsága« cintü
müvének alapgondolatától.
Mindkét mü a jelen kor szellemi áramlataiba állítja
be Luthert, amelyeket nem annyira az egyházi, hanem
általánosabb érvényű és jelentőségű problémák érdeklik.
Sokban eltér a két mü az egyháztörténeti Luther élet- és
jellemképétől. Tudjuk, hogy Luthert sokan magasztalják
és ócsárolják. Elég utalnunk egy Janssen, Deniflcés Grisar
irányzatosultramontán történetírásaira. Lerche és Sctyafcr sem
sejteti a nagy német reformátor prófétai egyéniségét s a
wormsi birodalmi gyűlés hitvalló, hősét akiről a dán Scharling
oly találóan mondja, hogy »Luthert mi evangélikusok
az apostolok mellé helyezzük, mert nincsen senki sem,
aki az apostolok korszaka óta oly mélyen beletekintett
volna Krisztus evangéliumába. Mélyebb, mint Augusztinusz, világosabb mint Krizosztomusz, jobban magyarázza
a Szentirást. mint Hieronimusz és helyesebben fogja fel
az egyház lényegét, mint Ambróziusz.«
Méltán mondja róla a mi Szeberényink is, hogy »Luther
próféta v o lt . . . , a reformáció igazi megindítója és teremtő
vallási géniusza.«
Ma jobban ismerjük, mint kortársai ismerték. Is
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merjük erényeit és nem takarjuk hibáit. Nagy ember
volt, de ember.
Lerche és Schäfer két Luther-müve a mai nyugtalan,
ideges és kapkodó német korszellemnek egyik irodalmi
termékei, mely meg sem közelíti Luther nagy szellemi
és kedélyi életének gazdagságát.
Dr. Szlávik Mátyás.
Evang. irodalom. A német könyvkereskedelem evang.
piacán karácsonykor hatalmas és tartalmas müvek jelen
tek meg Lutherről, a német, svájci, svéd és osztrák refor
mációról. Böhmerről, az elhunyt lipcsei Luther-kutatóról,
a luth. és kálv. orthodoxiáról, Hofackerről, Stöckerről,
Hahnról, a dorpati egyetem forradalmi vértanújáról,
Wichernről, Blumhardtról, Burkhardtról, Zahn és Ihmels
jubil. müvéről, a jelenkori nagybritániai theológiáról,
Riggenbach baseli tanárról, Pank generálsuperintend nsről,
a szovjet birodalomról és másokról. A mi evang. irodal
munk ezzel szemben igen szegényesnek mondható. Ebben
is kiválik Szeberényi Lajos esperes »Luther és Loyolája«.

HÍREK
Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:
Február 3-án 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Glatz,
10 órakor német istentisztelet: Ruzicska,
11 órakor magyar istentisztelet: Ruzicska.
Délután 4 órakor konfirmáltak összejövetele.
Február 10-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Hüttl,
11 óra 15 perckor rádió istentisztelet: Zeman tállyai
lelkész.
Délelőtt: Lipótmezőn, Uj Szt. János kórházban, Német
völgyi tüdőgondozóban istentiszteletek. Prédikál : Ruzicska
s. lelkész.
Helyreigazítás. Lapunk folyó évi 1. számának 3. olda
lán Sass János »A kegyeskedés« cimü cikkének baloldali
hasábja 3—6. sorát következőképen kell kiegészíteni:
»Kétséget kizáró jelenségek bizonyítják, hogy napja
inkban a vallásos kornak hajnalsugarai már elhatottak az
emberi szivekbe ; de — és ez is törvénye az emberiség
haladásának — azt a gondolatvilágot, mely eddig az ember
tevékenységét mondhatnám egyedül irányította, az a haj
nalsugár még nem képes szétoszlatni.«
Örömmel közöljük, hogy Szüts Gábor lelkész egészsége
annyira megjavult, hogy a közeljövőben megkezdheti
lelkészi munkálkodását. Bírjuk ígéretét, hogy lapunknak
munkájában készségesen vesz részt.
Az evangélikus KIÉ munka sorsa. A KIÉ munka köz
pontja tudatja evangélikus olvasóinkkal, hogy az evangé
likus ifjúsági munka összes ügyeit ideiglenesen dr. Scholtz
Oszkár ny. főtanácsos, az evangélikus KIÉ ág elnöke
intézi. Meghívások és minden egyéb megkeresés hozzá
intézendő^ Budapest, IX., Üllői-ut 29, II. em.
Hegyen Épített Város
Rapos Viktor volt pesti vallástanárt január 20-án
iktatta be lelkészi állásába a debreceni egyház. A be
iktatást dr. Dómján Elek hegyaljai főesperes Gaudy
László budapesti vallástanitási igazgató és Bélák Sándor
lelkész közreműködésével végezte. A beiktatáson a ha
talmas debreceni református egyház lelkészi és a hittudományi fakultás tanári kara Balthazár püspök veze
tésével vett részt, képviselve volt a róm. kath., gör. kath.
és unitárius egyház is. Az uj lelkész beköszöntő beszéd
jével teljesen megnyerte a hívek ragaszkodó szeretetét
és tiszteletét. Igaz szeretettel köszöntjük Rapos Viktor
lelkészt és munkásságára szivünk mélyéből kérjük Isten
bőséges áldását.
Az esztergomi ev. nőegylet január 20-án vallásos
estélyt rendezett, melyen Hüttl Ármin előadást tartott
a 70 éves Lagerlöf Zelma svéd világhirü írónőről és fel
is olvasott tőle két szép Krisztus-legendát.
A budapesti központi KIE-házra érdekes adományok
érkeztek. így például a magdeburgi (Németország) ifjúsági
egyesület 33 pengőt, a haldeni (Norvégia) 60 pengőt,
enschedei egyesület pedig 40 pengőt küldött. Itt említjük
meg, hogy a dunamelléki egyházkerület legutóbbi köz
gyűlése 500 pengőt szavazott meg.
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A pozsonyi ev. magyar-német egyház december 23-án
tartott közgyűlése elfogadta azt a javaslatot, mely szerint
az egyház vagyonából kielégítsék a kivált tót egyházközség követeléseit. Ez a kérdés az utolsó négy évben
sok gondot és aggodalmat okozott az elintézésére ki
küldött bizottságnak, de végre a megoldás békés utón
sikerült. A szeretet intézmények megváltása címén kap
a tót egyház egy millió koronát, lelkészi nyugdíjalap
létesítésére 100.000 koronát, a kistempiom közös birtok
marad. Ha a tót 'egyház uj templomot épit, megkapja
a templom értékének felét és 400.000 korona építési segélyt.
A tót egyház végösszegben 4,300.871.74 koronát kap,
melyet ingatlan, értékpapiros és készpénzben fizetnek ki
neki.
Sitters angol főtitkár és Strong amerikai világszövet
ségi titkár részvétele már befejezett dolog a KIE-mozgalom
március3. és 9-ikeközött tartandó országos ifjúsági vezető
képző konferenciáján. Minden gyülekezet, ahol már van
ifjúsági munka, vagy szeretnének kezdeni ifjúsági munkát,
jó előre szemelje ki azokat, akiket felküld a vezetőképző
kurzusra. Bővebb felvilágosítást á KIE-központ ad,
Bpest, IX., Üllői-ut 29, II. em.
Nagy református estély lesz február 10-én Bpesten a
régi képviselőházban délután 5 órai kezdettel. Ez estély
negyedik lesz azoknak a sorában, amelyek a jelenlegi téli
egyházi életben lezajlottak.
A Revue de Hongrie január 15-iki száma közli Angyal
Dávid kiváló történészünk méltóságteljes- és rendkívül
világos okfejtéssel megirt cikkét, melyben válaszolva
Guichen vicomte magyarellenes cikkére, kifejti, hogy a
monarchia bukásának nem az volt az oka, hogy a magyarok
az utolsó évtizedekben túlzottan németbarát politikát
folytattak, mely megengedte nekik, hogy elnyomják a
szláv és oláh lakosságot. Megvédi Tisza István emlékét
és kimutatja, hogy a monarchia bukásának egyik főoka
az volt, hogy a németeknek keleti politikája maga ellen
ingerelte Angliát és ez volt egyik oka annak, hogy a
monarchia megbukott. Megvédi a magyarságot azon vád
ellen, mintha a francia nemzettel szemben hálátlanul
viselkedett volna és idézi végül Voltairet, aki azt mondta,
hogy valamennyi nép között, melyek az újabb történelem
ben szerepet játszottak, a magyar nép a legszerencsétlenebb.
Ez ma sokkal inkább igaz, mint volt Voltaire idejében.
Végül megcáfolja azokat a vádakat és gyanúsításokat,
mintha a magyar nemzet kalandos fegyveres vállalkozá
sokba készülne bocsátkozni. Guichen állításait Schüssler
rostocki egyetemi tanárnak két müvére alapítja. Angyal
kimutatja Schüssler ellenmondásait és tökéletesen meg
cáfolja helytelen állításait.
Ugyanezen folyóiratban ismerteti Harry Elmer Barnes
S. B. Fay tanárnak most megjelent kétkötetes, több
mint 1000 oldalas nagy müvét a világháború eredetéről,
melyben a tudós szerző megdönthetetlenül bebizonyítja,
hogy a világháború előidézésében az entente-ot nagyobb
felelősség terheli, mint a központi hatalmakat és hogy
a versaillesi béke 231. pontja, mely kimondja, hogy
Németország és szövetségesei egyedül idézték fel a világ
háborút, teljesen tarthatatlan, mert elvakultság, tudat
lanság, gyűlölet és propagandára szánt soviniszta elmé
leteknek fdlytán jött létre.
Luther Szövetségnek adomány. Dr. Szontágh Antal
10.— P. Tagsági dijat fizettek: Alapi István, Dax János,
dr. Göttche Ervin, Oravetz Jánosné, Petrik Jolán, özv.
Pohánka Gyuláné, Reif Pál, iglói dr. Szontágh Antal,
dr. Tóth Miklósné és Zawadovsky Alfrédné 2—2 P-t,
összesen 30.— P-t. Téves nyugtázás javítása : Soltész János
12.— pengős befizetése egyházi adó, H. É. V.-ra 3.— P.
Kereszteltük : Suska Ferenc villamoskalauz s Deák
Erzsébet fiát, Györgyöt, Scholz Erik banktisztviselő s
Lustig Ágnes fiát, Tamás Edét, Müller Adám kőmives
s Schmidt Magdolna f iá t: Ádámot, Zechmeister Rezső
napszámos s Kalmár Mária f iá t: Lajost.
Eskettük : Molnár József Ferencet, a D. Sz. A. igaz
gatóját Kalmár Lenke Etelka Paulinával.
Temettük : Lieb Richárd gyári üzemvezetőt, Töpfer
Imre máv. s. tisztet, Gálád István kovácssegédet, özv.
Forti Ottóné zongoratanárnőt s Pethő Karolina ipar
művészeti hallgatót.
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vel, hanem egyszerűen átengedi magát a hangulatnak.
Hoover a fáradalmas munka után detektiv-regényt olvas,
abban talál üdülést. Nem hódol semmiféle játékszenvedély
nek, de szeret horgászni, mert ez a szórakozás távol tartja
őt a tömegtől. (British Weekly, 1928 dec. 6.)
A német közvélemény most sokat foglalkozik Gotthold
Ephraim Lessing jelentőségével, ki 1729 január 22-én
született. A nagy költő és gondolkodó theológus rend
kívül nagy hatással volt a német irodalom és vallásosság
fejlődésére. Evangélikus lelkész fia volt és szülei kíván
ságára ő is theológus lett, de nem találva örömet a theológia
hivatásszerű művelésében, nem lépett a lelkész! pályára,
hanem polgári munkával kereste meg kenyerét. Irodalmi
müveiben azonban rendkívül sokat foglalkozik a vallásos
ság és a hit kérdéseivel, melyek akkor a közvélemény
érdeklődésének középpontjában állottak. Költői müveiben
keresi a vallási igazságot. Hires müve, *A bölcs Náthám,
telítve van vallásos gondolatokkal és igazságot akar szol
gáltatni minden igazán vallásos iránvnak. Igazi mély hite
volt és rendkívül nagy alázatossága. Erősen kifejlett
igazságérzete számos theológiai vitatkozásba sodorta.
Hogy milyen nagy volt vágya az igazság után és mily
őszintén alázatos lélek volt, annak megvilágítására idéz
zük következő hires mondását. »Eine Unplik* dmü mü
vében 1778-ban ezt írja : »Nem az igazságban, melyet
KÜLFÖLDI HÍREK
valaki bir vagy bírni vél, hanem a komoly törekvésben,
mellyel az igazságot meg akarja ismerni, van az ember
Wrede Mathild, a finnországi foglyok mentőangyala
igazi értéke. Mert nem a bírásban, hanem az igazság után
és jó szelleme, a mi korunk keresztyén szeretet munkás
való kutatásban gyarapodnak erői és ebben van az ember
ságának egyik legnagyobb hősnője, hosszú betegség után
nek folyton növekedő tökéletessége. A bírás nyugodttá,
64 éves korában meghalt. Atyja báró Wrede Gusztáv
lassúvá, büszkévé teszi az embert. Ha az Isten jobbjában
Károly a Wasa nevű finn tartomány kormányzója volt.
az igazságot, bal kezében pedig az igazság után való
A "boldogult nagy keresztyén nő kora ifjúságától érezte,
szünetlenül sóvárgó keresést tartaná azon korlátozással,
hogy neki hivatása van a foglyok körül, hogv azokkal
hogy mindig és örökké tévednem koll és azt mondaná
megismertesse az Isten végtelen szeretetét, felébressze
nekem: »válassz«, én alázatosan fognám meg balkezét
bennük a pislogó isteni lángot és megnyerje őket az Isten
és azt mondanám n ek i: Atyám, add ezt, inert a tiszta
országának. Egész életét szentelte ezen nemes munkának.
igazság mégis csak a Te számodra v a ló !« Kiváló müvei
Fenségesen szép életét már megírta dán nyelven lngeborg
a mi magyar középiskoláink tanitási anyagában is sze
Maria Sick, müvének francia fordítása a múlt nyáron
repelnek.
már harmadik kiadásban jelent meg. Nincsen nemesebb
Á Christliche Welt híreiből
hatású olvasmány, mint egy olyan életrajz, mely olyan
Jénában Scháfer Gertrud kisasszonyt ielkészi szolgá
keresztyén személyiség életét vázolja, aki Isten parancsait
latra felavatták, ő az első női prédikátor az ev. egyházban
és Isten felséges Ígéreteit egész eletében híven követte
Németországban. 4
és megszívlelte. Wrede Mathild neve nálunk is ismeretes.
A gyönyörűséges szép karácsonyi én ek : »Csendes éj,
Munkásságáról mink is hallottunk. Most, hogy elhunytéról
szentseges éj* szerzőinek : Gruber’ és Mohr emlékének
olvasunk, áldjuk emlékét és hisszük, hogy halálával nem
Salzburgban szobrot emeltek.
szűnik meg az ő fenkölt tiszta krisztusi lelkének és sze
Würzburgban a róni. kath. Szent Mihály-templomban
mélyiségének hatása, hanem tündökölni fog későbbi
automatát állítottak fel. Egy tizfilléres bedobása után
nemz.dekek előtt is.
megjelenik a jászolban fekvő Jézuska és áldást oszt. Mel
Milyen ember Hoover elnök? Hideg, óvatos, zárkózott.
lette van egy másik ilyen automata, melyben angyal ad
De nem hideg a gyermekek között. Szívesen felkeresi
áldást tetszés szerint való pénzdarab bedobása után.
őket, bizalmasan beszélget velük, mintha csak társuk
A görög kormány elrendelte, hogy azoknak a hívőknek
volna ; minden erőlködés nélkül megnyeri bizalmukat és
rendelkezésere, akik nem akarják a Gergely-féle naptár
ragaszkodásukat. A pénzzel nem sokat törődik. 14 éven
szerint megünnepelni a szent ünnepeket, külön megjelölt
át szolgálta a közügyeket és 4 éven át semmi fizetést
templomok bocsátandók át.
nem fogadott el. Kezébe vesz m indent: táplálja Belgiumot,
Az egyesült északamerikai államokban az 1927 év
megmenti az éhínségtől Középeurópát, küzd a Missisippi
folyamán a vallási, társadalmi, művelődési és népjóléti
és Vermont áradásai ellen, feléleszt és újból megszervez
célokra létesült alapítványok értéke 2258.5 millió dollárt
hanyatló iparágakat, megold kereskedelmi feladatokat,
tesz.
küzd mint a gyermekek egészségének megóvására alakult
A »Petit Párisién« közlése nyomán elterjedt az a bor
amerikai szövetségnek elnöke. Mindez Herbert Hoover
zalmas hir, hogy a franciák nyugatafrikai gyarmatában
mindennapos munkája. Úgy lehetne őt legjobban le
vasútépítési munka közben három év alatt 17.000 néger
rajzolni, mint egy hidegtekintetü, kemény, parancsoló
munkás pusztult el tulerőltető munka, az időjárás viszon
modorú mérnököt. És ő mégis egészen másvalaki. Majd
tagságai és betegségek miatt. A vasút hossza 87 5 angol
nem egész tevékenységét árra szentelte, hogy az emberiség
mértföld. A belgák a szomszéd Kongo-államban 750 mértbajait meggyógyítsa és a nagytömegek életét kellemesebbé
földnyi vasutat építettek és »csak« 3000 embert vesztettek.
és biztosabbá tegye. Szívesen pipázik, de nem engedi
Itt jelezzük, hogy a Chr. Welt január 19-i. számában
meg, hogy pipával szájában lefényképezzék. Egyszer kedve
egy hosszabb cikk jelent meg »Der Fall S2imonidesz« címen
lett volna egy gyermeket megölelni, de mikor észrevette,
magának a szerkesztőnek, Dr. M. Radenak tollából, mellyel
hogy fényképész van a közelben, hiába biztatták, hogy
legközelebb bővebben foglalkozunk.
csak ölelje meg bátran a kis babát, azt m ondta: »Nincs
M. L. Lafon Írja a Vie Nouvelle december 14-i. szá
kedvem az újságok kedvére a gyermeket megölelni.«
mában : Bizonyos dolog, hogyha a protestánsok erőteljes
A hírlapírók, sajtótudósitók nem boldogulnak nála. ő
törekvésben egyesülnek, képesek ma megvalósítani azt, ami
nem szereti a tömegeket. Roosewelt, Wilson szinte fel
nekik eddig csak nagyon mérsékelten sikerült, hogy a
éledtek a tömegek láttára, Hoover ki nem állhatja őket.
nemzeti élet artériáiban olyan vérkeringést hozzanak létre,
Azt tartja, hogy a tömegeknek csak álmai és benyomásai
mely ujjásziili népünket. A vallási megújhodás lehetséges.
vannak, de nem lehet helyes véleménye és nem képes
A lelkek szomjaznak az életre. De hogy élhessenek, nem
ilyet megvalósítani. A tömeg hiszékeny, mondja, rombol,
elég, hogy csak távolról mutassuk nekik a lelki táplálékot.
gyűlöl, ábrándozik, de nem épit soha, semmit. Valóban
Az sem elég, ha közelről mutatjuk. Elsősorban meg kell
igaz, hogy a tömegbe verődött ember nem gondol semmi gátolni azt, hogy mérgezett eledellel táplálják őket. A hi-
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Miklós 6 .— , Bogár Lajos 5.—, Bohus Róbert 3.— , Csuka
Lajos 3.— , Dax János 3.—, Dávid Károlyné 6 .— , Dévény
Karoly 6 .— , Dolozselek Gusztávné 6 .—, Edümér Kálmán
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Budapest, IV., Kammermayer Károly-utca 3. szám.
vatalos kormányzat vallástalansága, legfőképen pedig
az iskoláké az a méreg, mely megöli lassan Franciaorszá
got. Meg kell tehát tőle szabadítani az országot. Ám legyen
szabadságuk a vallástalanoknak eszméik terjesztésére, de
az állam ne legyen erre az ő eszközük, csak ennyit kérünk
és ezt el is érjük, ha valahogy kibontakozunk kábultságunkból, félénkségünkből, előítéleteinkből és kételyeink
ből. És minthogy a vallástalanok politikája az, mely min
denütt sorompókat állított törvényeik és rendeleteik által
a vallási megújhodás elé, sőt sokszor a vallás megnyil
vánulása elé, ezért elsősorban politikai téren tegyék meg
a protestánsok erőfeszítéseiket és döntsék le azokat a so
rompókat, melyek őket a szabad mozgásban akadályozzák.
jeanne d’Arc emlékének szentelik a francia római
katholikusok majdnem az egész 1929. évet. Mindazokban
a községekben, melyekben 1429-ben az ifjú lotharingiai
pásztorleány megfordult, nagy ünnepségek között emlék
köveket készülnek felállítani. Kezdődik az 500 éves jubi
leumi emlékezés február 23-án Vaucouleursben, foltyatódik másnap St. Urbain-ben és folytatódik napról-napra
Auxerre, Gien, Chinon, Poitiers, Tours, Orleans és Reims
városokban.
Poroszország Brandenburg tartományában elhatároz
ták az evangélikusok, hogy minden keresztelés alkalmával
meghúzzák a harangot és igy üdvözlik örömteljes szívvel
az egyháznak uj tagjait.
Thüringiában Schmiedefeld községben 25—30 munkás
asszony jelentkezett férje beleegyezésével, hogy ingyen
kitakarítják és rendbentartják a templomot Isten iránt
való hálából és házának szeretetéből.
Női theológusok a német egyetemeken. Azok száma
növekedőben van. A jelen téli félévben az egyéb fakultáso
kon kívül 140 nő tanul és hallgat evang. theológiát és pedig
a tübingai egyetemi theol. fakultáson 34, a berlinin 18,
marburgin 15, Kiéiben 7, Jénában ép Rostockban 5-5,
a göttingain, halle-wittenbergin és kőnigsbergin 4-4, a
lipcsein 3 s a bonnin és boroszlóin 2-2 női theológus. Azok
száma a nyári félév óta 45-tel emelkedett. Akkoriban csak
95 nő hallgatott evang. theológiát. Ez a statisztika is az
idők jele.
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 ós 4—6 óráig.

E ls ő m a g y a r
Általános Biztosító Társaság
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evan gélik u s egyháznak harm inc év óta
szerződ éses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.

HOFFMANN JÁNOS

E S T É N K I N T
CIGÁNYZENE
Esküvőkre és lársasvacsorákra kül ön h e l y i s é g e k

Északamerika egyesült evang. egyháza. Ez az egyház,
mely minden 2 évben tartja nagygyűlését, a minap ülte
meg fennállásának 10 éves fordulóját. Ebben az évtizedben
erősen megnövekedett. 1918 óta úgy bensőleg, mint kül
sőleg erősödött 307 lelkésszel, 143 községgel, 262, 339
lélekkel, 143,444 confirmált egyháztaggal, 86 millió dol
lárral, amelyből gyülekezeti célokra 13 és jótékonysági
célokra 2 millió dollárt fordíthatott. Köztük vannak a mi
magyar és tót evang. egyházközségeink és lelkészeink is.
Az ő müve az evang. hívek és egyházközségek közötti
szakadások enyhülése, de még mindig 21 különböző árnya
lata van evang. egyházunknak Amerikában. Az ágostai
hitvallás köztük a kapcsolat. Nagygyűlését ezidér. október
16-án Errie-ben tartotta, amelyen forrásunk szerint a néme
tek 100 lelkésszel voltak képviselve. Elnöke Knubel, kit a
jövőre is megválasztottak. Egyházközségi célokra, ame
lyekben a lelkészi nyugdijak is foglaltatnak, újból 2 mil
liónál több dollárt irányzott elő. A külmisszióra is jelenté
keny összeget fordít. Magyar evang. egyházközségeink
vallásos-erkölcsi és anyagi állapotairól külön nem szólt
Luthardt lapjának tudósítása.
Sz. M.
Szakértők becslése szerint a római Szt. Péter templom
kincseivel együtt 22 milliárd lírát ér. Maga a vatikáni
palotatömb művészeti és tudományos kincseivel nem sok
kal kevesebbre van megbecsülve. Az amerikai hitelezők,
akik nagyobb kölcsönt nyújtottak a pápának, nyugodtan
alhatnak. A kölcsönzött tőkék bőséges fedezetet találnak
a pápai javakban.

Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötés
ben, szép kiállításban 8 P-ért kapható a LutherSzövetség irodájában, II., Donáti-u. 49., II. 15.

Ugyanitt hirdetéseket is felveszünk
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 hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
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Az pedig az örök élet. hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isteni és akii elkuldtél, a Jézus Krisztust! János ev. 17.3.

Belső bálványok
Kzsaiás 18, 5: Tehát élőn*
megjelentéin néked, mielőtt
bekövetkezett,' tudtodra ad
tani, hogy ezt ne mondd
Faragott képem miveié ezt.
bálványom és öntött képem
parancsoló ezeket

Kdei gyöngye: Babylonia megigézte a zsidó
népet. A fény. a pompa, a hatalom, a tudás
Bábelben elkápráztatta Izrael szemeit és mohó
sóvárgással vette át Babylon bűneit és eré
nyeit. a magasabb kultúrával együtt elfogadta
bálványait is. Babylon varázsa alól oly nehéz
volt szabadulni a keleti népeknek, mint a nyu
gatiaknak a francia főváros Páris bűvköréből. Még Jeremiás próféta is igy kesergi ezt
a bűnös szerelmet:
Aranyserleg volt Baby
lonia Jahve kezeljen, amely az egész földet
megrészegítette. (Jer 51, 7 A női divattal, babyloni köntösökkel együtt divatosak lettek az
arany- és ezüstbálványok is. divatos az egy
igaz Istentől való elpártolás és a kisebb önértékű képekkel való hűtlenkedés.
Kzsaiás próféta lelke fáj, mikor lát ja, mim
zuhan le népe a magasabb vallási értékek ré
giójából a babonák alantasabb kedvteléseibe.
Szenvedélytől kitörő hangon, a gondolatok egy
másba tóduló hevével magyarázza honfitársai
nak. hogy nincs más Isten Jahvén kívül, a
bálványokat gyarló emberek gyártják: kitöltik
az aranyat az erszényből és ezüstöt mérnek
mértékkel és ötvöst fogadnak, hogy abból istent
csináljon; meghajolnak, leborulnak előtte. Vállukra veszik azt és hordozzák, majd állványra
helyezik és veszteg áll. helyéről meg nem

mozdul, ha kiáltasz is hozzá, nem felel, nyomoruságodlK)l meg nem szabadit (46. 6—7 .
Kzsaiás előre figyelmeztette népét a bekövet
kező lelki dekadenciára, szinte hallotta előre
azokat az álérveket, mikkel bűneiket szépíteni
akarják: Faragott képem miveié ezeket, bál
ványom és öntött képem parancsoló ezeket!
Kzsaiás kora letűnt, az arany- és czüstbálvánvok uj helyet kerestek maguknak a mú
zeumok polcain A bálványok meghaltak, de
a bálványozásra való hajlandóság ma is él a
modern világban fis ha külső bálványok nem
is rém ügetik a modern próféták lelkét, annál
inkább szomorítják a I h -Is ö bálványok. A lélek
polcaira ma is föl vannak állitgatva a belső
bálványok és.a rajtakapott ember ma is ugyan
azon szavakkal védi magát, mint 2000 esz
tendővel ezelőtt: Bálványom és öntött képem
parancsoló ezeket!
Mik ezek a bálványok?
A föl dm ives emlier lelkének oltárán a /öld
bálványa a mindenható ur. Szülők és gyer
mekek. testvérek és rokonok, lelkipásztorok és
prezsbiterek között sírig tart a gyűlölködés, ha
ehhez a bálványhoz merészel nyúlni valaki,
szentségtelen kezekkel. Nincs föllebbezés, nincs
irgalom és nincs kegyelem, mert bálványom
és öntött képem parancsold ezeket! Szerető szív
keres szerető szivet? Micsoda őrjöngés ez
rohan ki a szörnyű bálvány — a 10 hold
fogja feleségül venni a 10 holdat, még ha a
világ dől is össze. A föld bálványa a házas
ságban szerelmet nem ismer, csak személytelen
földet, ezért van annyi szerencsétlen házasság
a föld népe között.
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Avagy nem ismeritek a hiúság bálványát?
Amikor valaki ki akar emelkedni az ismeret
lenség ködéből és azt akarja, hogy a világ
rajta legeltesse a szemeit? Nagy ur a hiúság
bálványa, parancsai ellenmondást nem tűrnek.
Amikor a leány öngyilkos lesz azért, hogy leg
alább egy napig róla beszéljenek az emberek,
amikor egy repüléssel szakszerűen sohasem
foglalkozó hölgy átrepüli az óceánt Amerika
és Európa között azért, hogy arcképét min
den újság hozza, akkor nézünk ennek a ha
talomnak az arcába. Életet kockáztatni, mi
féle kicsinyes beszéd ez, mikor bálványom és
faragott képem parancsolá ezeket! A magyar
népnek van egy pompás kifejezése a hiú ember
cselekedetére: »azért teszi, hogy h ’resijje ma
gát,« Az mindegy, hogy hogyan és milyen esz
közökkel éri el célját, szégyennel vagy gya
lázattal, ha egyszer befészkelte magát lelkének
polcára a hiúság bálványa, akkor nem válo
gatós az eszközökben többé, akkor képes pél
dául egy buzgó templombaj áró ember a legkö
zelebbi templomi közgyűlésen gyülekezeti bot
rányt rendezni csak azért, hogy a vasárnapi
ebédnél róla beszéljen minden család, ami bál
ványának édesebb, mint az ambrózia és a nek
tár.
Avagy nem hallottátok hirét a divat bál
ványának? Pedig micsoda erő, micsoda hata
lom! Vele szemben csak egy álláspontot fog
lalnak el és ez a szolgai meghuny ászkodás.
Jaj annak, aki ennek a bálványnak ellene
mer szegülni! Szétküldi csatlósait és rutul ki
nevelted azt, aki merészel nem divatosan öl
tözködni. »Majd adok én nektek, ti lázadók,
csak az én akaratomat próbáljátok megsér
teni!« — mondja a divat bálványa és szava
után lön nagy csendesség. Komoly apák, ő, zülő
anyák is letérdelnek a szörnyeteg bálványa
elé. Ha szegényebb családok áldozatul esnek
a divat hóbortjának, ha kevesebb lesz az asz
talon a kenyér és a hús, az mind mellékes:
bálványom parancsolá ezeket!
Sok bálványt tudnék még említeni, ami
ket ládám az ezerarcú életben, nem szóltam
még az önbálványról, a különféle kártékony
szenvedélyek bálványairól, a hatalomvágy ször
nyen gonosz bálványáról, mert attól félek, hogy
azt fog.á ok mondani, hogy prédikálok. így hát
inkább elhallgatok. Talán ezzel kegyet nye
rek arra, hogy utolsó szavam meghalljátok a
kényelem bálványáról. Mert ennek szobra is a
lélek polcán áll. Az ember szeret komótosan,
zavartalanul élni. Saját kényelme érdekében
sok mindent elhallgat sorstársai előtt, néha
az igazságot, néha saját meggyőződését is a
véka alá teszi. Az orosz arisztokrata hallgat
SzGvjet-Oroszországban szivének hullámzásairól
és ha kérdik: kitérő és megjavult válaszokat
ad. Az ember sok mindent föláldoz saját ké
nyelméért. Egy kissé olyanok vagyunk, mint
a médiai király tanácsosa: Harpagosz, akivel
a király saját gyermekének a húsát megetette
bosszúból és vacsora után megkérdezte tőle:
Tudod, hogy miféle sültet ettél?- — Nem
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tudom felelte Harpagosz. Hát akkor hozzá
tok be azt a letakart tálatmondta a király
szolgáinak. Ekkor rázkódott össze a szeren
csétlen Harpagosz, amikor a letakart tálban
megpillantotta saját fiának fejét és összeaprilolt tagjait. És az embertelen király Asztyagesz igy szólt hozzá az asztalnál: »Most már
tudod, hogy miféle vadpecsenye volt az, ami
annyira Ízlett? Eásd igy büntetem én az enge
detlen szolgákat!: Harpagosz csak ennyit vá
laszolt: Mindaz, amit teszel óh király,'felsé
ges!« Harpagosz leikéből a halálfélelem és a
jövő kényelmének bálványa szólott.
Endreffy János.

A vallásos nevelés
Ahány vallása, szektája van a világnak,
annyiféleképpen imádják a kifürkészhetetlent,
megmagyarázhatatlant, akit magyar nyelvünk
Istennek nevez. Az a hit, amely elődeinknek a
gályákhoz láncoltán is erőt adott a hűséghez,
— akik inkább megváltak életüktől, semhogy
hitükben az erőszakkal megalkudni kénytelenek
legyenek — az a hit él Isten minden emberi
formát viselő teremtményében. A hit embertátformáló, mindenható ereje azonban sokhelyütt
olyan, mint a jó föld, amelynek nincsen gazdája.
Hogyan teremjen az a föld nehézfejü, pirosszemü
kalászokat, ha nincsen, aki felszántsa, nincsen,
aki bevesse, nincsen, aki zsenge növekedésétől
kezdve figyelemmel kisérje. Az ilyen föld csak
dudvát terem, vagy legfeljebb hamar hervadó
virágokat. Az ilyen ugar-lelkek Krisztushoz szálló
fohászok helyett a Nap, Vihar, T űz,. . . szemük
ben Istent megszemélyesítő bálványoknak mu
tathatnak csak be áldozatokat.
A szenvedésektől és nélkülözésektől vissza
nem rettenő, önfeláldozó misszionárius testvéreink
heroikus munkája lobogjon előttünk, mint vilá
gitó fáklya. Ok megmutatták, hogy gyakran
sebektől bontottan, csonttá-bőrré lefogyva, bete
gen, nyomorogva bár, de feltörték a kemény
ugart ! Azokból dúsan termő kalászokat nevel
tek, — Krisztusnak követőit! És ha netán
titokban gondolnak is időnként a mi uj protes
táns testvéreink emberáldozatos, misztikus szer
tartásaikra, egy-két generáció elmúltával, hitük
nemcsak vallásos rajongás lesz, hanem valóságos
hitté válik, a szónak igazi, nagy, magasztos
értelmében.
Pöradoxonnak látszik ugyan, de úgy hiszem
nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom,
hogy amit ezektől a vad, avagy félvad ember
társainktól a civilizáció hiánya tartott távol,
ugyanazt a krisztusi igaz hitet, a civilizáció
égisze alatt hanycgolják el a kultur népek. Első
sorban az anyák hibájára gondolok. Akik talán
gondoskodnak arról, hogy gyermekük ruhája
rongyos ne legyen, azonban gondjuk-bajuk köze
pette arra nem gondolnak, hegy vájjon az a szív,
az a lélek, amit a kabátka takar, rendben van-e?
Mert az már kevésnek jut közülök eszébe, hogy
az élet nem a kabáton tép majd tátongó réseket,
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hanem a lelket, a szivet sebzi meg, amelyeket
tüvel-cérnával megfoltozni nem lehet.
A lélek hit nélkül, oázis nélküli sivatag.
A fogékony gyermekléíek ösztönösen megérzi
a hit, a vallás szükségességét. S ha nem mulaszt
juk el a helyes időt, amikor Krisztus vallásának,
a mi szent hitü íknek csiráit kitáruló kicsiny lel
kűkbe ültetnünk kell, a legnagyobb örökséget
adhatjuk nékik. Ezt pedig nem kezdhetjük el
elég korán. Avagy nem öntözzük-e a virágot,
ha az még előttünk láthatatlanul a föld alatt
csirázik?
Családomban egy 6 éves leányka megbotránkozva beszélt.', hogy osztálytársa tagadta
Isten létezését. »Meg is mondtam neki, — me
sélte tovább — hogy mondhat ilyent? Nem
elég az, hogy a nap süt, a fii nő és emberek szü
letnek? Ki intézné ezeket, ha nem az Isten ?♦
Már most azt kérdezem tőletek, testvéreim,
evangélikus anyák, melyiketek veszi a lelkére,
hogy gyermeke ahhoz a kis istentagi dóhoz hason
lítson? Gondoljátok meg, milyen áldás lett volna
annak a szegény kis gyermekiéleknek a vallásos
nevelés ! Mert ha némileg helyre is hozza az anya
nemtörődömségét az élet avval, hogy megpró
báltatásokkal Istenhez vezeti a már felnőtt em
ber lelkét, hitetlen gyermekének tenger szenve
désére addig ki fogja a balzsamot csepegtetni?
De nemcsak hitéleti, hanem nemzeti szem
pontból is vétkesek mindazok, akik a vallásos
nevelést elmulasztják. Mert hitünk igaz lélekkel
hivő lánglelkü fia, Mikszáth Kálmán, nem ok
nélkül állította, hogy az osztrák beolvasztó törek
vésekkel szemben ellenálló protestáns papok, csa
ládjaik és híveik, nagymértékben járultak hozzá
ahhoz, hogy kúriáinkban nemzeti politikát űztek,
a legválságosabb idők egyikében. Nem pedig
udvari politikát.
Most sötétebbek fejünk felett a felhők. Ne
veljetek evangélikus, magyar anyák, elődeinkhez
méltó, egyházunknak, hazánknak egyaránt hű
generációt!
Pókay Edvin
llegven Fpitell Városra adakoztak : Altwer
Gyula 3. Balogh Dénes 3. Barna Dánielné 3. Benrzur Valdemár 6. clr. Berzsenyi .írnő 3. Brózik
Károly 3. Campen Henrik 3. Cathrv Szaléz 3,
í.sáder György 6, özv. I)ax Adolf né 3. Evang.
gimnázium Tantestülete (Vilma királvné-ut 0. Egye
temes felügyelői hivatal 12, özv. Farkas Mihálync
ti. Haltrich Frigyes 3. Ilankó Kornél 3. Hazai
Alt. Biztositó Intézet 3. Heintz Margit I». Il bján
Samu né 3, Möllerung Gáb >r 3. Huszár Vilmos 3.
Illés Vilmos ß, Jekeli Károly 3. Káresz Sámuel Z.
Kelenföldi lelkészi hivatal 3. Kéler Margit 3. Kis
birtokosok Biztositó Intézete 3. Kníesner Gyula 3.
őr. Kullmann Fajos 6, Lánczy Istvánná 1.50. Fáiig
Györgyné 3. Malczovich Fászló (i, Márkus Isivé”
3. Mausfeld Pálné 3, dr. Masznyik Márton 0, özv.
Mcdveczky Ákosné 3. Parlag József 6, Pap Klek
10. Pannónia Biztosító Intézet 6. dr. Petz Gedeon
•>. Phillipp Alfréd né 10, Pippig Vilmos ti. Polna>
Sándorné 3. Popelka István 6, Bell Béla 1.50, Bépássy Miklósné 6, Buzicska Sándor 0, Schramck
Frigyes 5, Sólyom János 3. özv. Strauch Béláné
6, dr. Svehla Ervin 6, Szclényi Dezső (5, Szigethy
István 6, dr. Szőcs Elek 6, Szüts Gábor 3, Terplán
Sándor 3. dr. Uhlmann Fajos 7. Enger Emil 3.
Vasdinnyey Pálné 2, Wallenfels Ella 6, Zorkóczv
Samu 6. Zsilinszky Mihály (i P l. Összesen 281 P.
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A ran ykereszt
és aran ypaszon tán i
Sőderblom Náthán, a svédországi evangéliku
sok prímása a szlovenszkói evarg. egyház két
püspökének az egyetemes evangélikus összetar
tás jeléül két olyan aranykeresztet ajándékozott,
amihőt Svédországban valamennyi evangélikus
püspök visel. Ez az ajándék szlovenszkói evan
gélikus körökben sok szóbeszéd tárgya és a nyil
vánosság is sokat foglalkozik vile. Mert amilyen
természetes az, hogy Svédországban, — ahol
a reformáció idejében az egész ország evangé
likussá lett s a régi katolikus egyház papjai szinte
máról-holnapra evangéliumi prédikátorokká let
tek, ahol az evangélikus egyház egyszerűen benneinaradt a katolikus egyház vagyonában, szerve
zetében és intézményeiben és azokat csak anynyiban változtatta meg, hogy megtöltötte evan
géliumi tartalommal — mind a tizenkét evan
gélikus püspök megtartotta és történelmi h. gyományként hivatala külső díszjelvény».ül hordozza
nyakában a katolikus püspöki jelvényt, rz arany
keresztet, annyira különös az erre mifelénk, a hol
a protestantizmus alulról fi-Ifi lé küzdötte ki a
jogait, szegény hívek filléreiből élt és a keresztet
nem diszül, hanem a vértanuság valóságaként
hordozta vállán . . .
A szlovenszkói magyar Evangélikus Szövet
ség lapja, az »Evangélikus Lan* érdekes leírást
ad arról, hogy hogyan jutottak a szlovák evan
gélikus egyház püspökei Sőderblom svéd prímás
aranykeresztiéhez.
Az egyik szlovenszkói püspök egyháza kép
viseletében elment az eisenachi lutherái us világkonventre. Ott látta, hogy a püspökök n; gy
része aranykeresztet hordoz egyházi méltósága
jelvényéül. Látta, hogy a búd, pesti evangélikus
püspök nyakában is ott az aranykereszt. Hogy
őt se nézze le senki, hamarjában vásárolt egy
ékszerkereskedésben egy kisebbszerü ezüstkeresztet, ami kereszt volt ugyan, de kisebb is volt,
ezüst is volt és a többi püspöki kereszt mellett
mégis egy kicsit sz gényisen nézett ki. A dolog
valahogy szemet szúrt Sőderblom érseknek, aki
a szlovenszkói evangélikus egyház meg; lakulásánál különben is azt a jelentős szerepet kapta,
hogy az első szlovák püspökök felavatásánál a
Krisztusig visszavezetett kézfeltétel révén az
apostoli successio adományában részesítette őket
és aki különben is nagyvonalú, gavallér ember és
mindkét szlovenszkói püspököt püspöki arany
kereszttel ajándékozta meg.
Az ajándékkeresztet azonban az egyház köz
véleménye nem hajlandó szó nélkül tudomásul
venni. Az ilyen külső kereszthordozás az itteni
és különösen a magyar evangélikusság szemében
annyira az egyház puritán tradícióival szemben
álló, hogy meglehetős éles hangok hallatszanak
ellene, ilyeneket imák a kérdés elvi oldaláról:
»Mi lutheránusok nem szégyeljük a Krisztus
evangéliumát. De nem szégyeljük a kereszt szim
bólumát sem. Felállítjuk oltárainkra, templo
mainkra, tornyainkra és otthonaiankban is. De
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már határainkra, keresztutakra nem. Pedig testvéreinknek mennyire igazuk van, ha püspö
ugyebár erdőn, mezőn és piactéren sem bánt, keik keresztviselése ellen tiltakoznak és azt keserű
csakhogy nem akarjuk az élet vásárában profani- kommentárokkal kisérik — azt legjobban egy
zálni. A lutheránus diakonisszák is viselnek távolabb álló példával lehet illusztrálni. A most
keresztet, de ők, a keresztre feszitett Krisztus Romániához tartozó Nagyváradon valamilyen
nak egészen sajátos szolgálatába léptek, amely egyházi ellenzéki mozgalomból kifolyólag egy uj
szolgálat többféle lemondással jár azért, hogy egyház, a romániai magyar presbiteriánus egyház
szolgálatukban ne akadályoztassanak. Ezen le alakult, amely az anyaegyházával, a nagy magyar
mondásukban ép a kereszt ténye ad erősséget. református egyházzal ebben a pillanatban elég éle
Így náluk a kereszt jelvénye külön jelentőségű... sen szembenáll. Az ellentét nem elvi, mert mindkét
De vájjon a püspök keresztjelvénye minálunk mit egyház református, hanem inkább személyi. Elég
fog szimbolizálni? . . . Az élő Krisztust? A szimbo az ahhoz, hogy a református egyház a presbite
likának erre a módjára nincs szükség, mert ott riánus mozgalom ellen tett sakkhuzásai közt töb
vannak templomaink, istentiszteleteink, ott a bek között a románJkormánynál azt is kieszközölte,
bibliánk. Talán a püspöki hatalmat, méltóságot hogy az állam rendészeti utón tiltsa meg a presbi
jelentse-e? Ez ellen egyenesen tiltakoznánk, mert teriánus papoknak a palástviselést. A presbiteriá
a püspök minálunk »primus inter pares«, első az nus papok előbb levetették a palástot és nagy élve
egyenlők között.
zettel hivatkoztak arra, hogy a palást nem is
Hát akkor bizonyára csak a kifelé való rep- evangéliumi ruhadarab és hogy örömmel meg
rezentáláshoz kell?!
válnak tőle. Néhány hónap múltán azonban meg
A római püspökök viselnek keresztet, a ger gondolták a dolgot. Mivel már egyszer a világ
mán püspökök viselnek keresztet, hát mért tör- olyan, hogy a külsőségekre sokat ad és a lényeget
pülne el mellettük a szlovák Lutheránia püs keveset nézi és mivel ilyen ruhadarab viselőjének
pöke? ! Hiszen a ruha teszi az embert, a deko bizonyos presztizst mégis biztosit, visszaállították
ráció emeli a rangot. Ez már igy van e gyarló a palástviselést. Hogy azonban magukat a refor
világban« . . .
,
mátus papoktól megkülönböztessék és hogy a ro
Azután emlékeztetnek arra, hogy az egyházi mán rendőrség azt ne mondhassa, hogy nem
életben sokszor milyen gyűlölködések felhői kava szabad olyan palástot hordaniok, aminőt a refor
rognak és utalnak különösen a nemzetiségi kér mátus papok hordanak — a palástjuk nyakára és
désre, amely a szlovenszkói egyházban valahogy szegélyére arany paszomántot varrattak.*)
nem tud nyugvópontra jutni és azt írják :
Mivel ebben az esetben nem tradicionális
»Hányszor fog a sátán vigyorogni az arany patináju nagy egyházról, hanem egy kis keletkező
kereszt mögül, mikor tanúja lesz a közgyűlési mozgalomról van szó, ugye nevetséges dolog? !
gyűlölködésnek? !. . . Hányszor fog kelleni leta Aranypaszomántos palástu református presbiteriá
karni a keresztet, hogy a mondandók ne történ nus pap ! . . .
jenek a kereszt jegyében . . . Az érsek adománya
Ha azonban a dolog lényegét nézzük, mind
súlyos adomány, emel, sújt, vigasztal és vádol. két tünet ugyanazt a betegséget árulja el. Pál
Ha viselik a püspökök, úgy viseljék, hogy emel apostolék valamikor agyagedényekben őrizték a
jen és vigasztaljon, csendesítsen és nemesbitsen, drága kincset, ma azonban az edény arany, de
hogy legyen békesség. Különben lészen üres kincs nincs vagy kevés van benne. A magukat
utánzás, csillámló hiú ékszer és hierarchia — evangéliumiaknak, reformáltaknak és protestán
csuhás csatlósokkal. A sorsnak ezt az iróniáját soknak nevezhető egyházak is »rájöttek« arra hogy
a kereszttel kapcsolatban azonban vajmi nehéz a külsőségeknek is van jelentőségük és bizony
volna megszokni. . .«
bizony nem egyszer a lényeg rovására túlbecsülik
Ezeket a fejtegetéseket a legnagyobb rokon- a külsőségeket !. ..
szenvvel olvassuk. A régi magyar evangélikus
Haladás és uj felfedezés ez? . .. Kötve hiszegyház puritán tradícióinak az emléke él ezekben sztik ! . . .
a sorokban. A katolicizmusból a protestantiz
A cifrálkodás, a toll, a tetoválás, a dísz
musba zökkenés nélkül átment egyházakban ter ruha, a sujtás és a paszománt jelentőségével a
mészetes és magától értetődő az ilyen hierarchikus fáramászó vadak talán jobban tisztában vannak,
cifraságok megőrzése, azokban az egyházakban mint a modern kultúra. Mindenesetre többre be
azonban, amelyeknek a reformáció korában — csülik őket . . .
Az egészen bizonyos, hogy Jézus Krisztus
akár szükségből, akár meggyőződésből — nagyobb
lépést kellett tenniök a puritanizmus felé, sajná- is látta a zsidó jőpapot teljes díszében, azon
latraméltó megalkuvás a világ szellemével, hogyha ban aligha jutott eszébe, hogy az ő juhai
ilyen dolgokba visszaesnek. Hogyan képviselhetik legeltetésére elküldött pásztorai ezt aranyból vagy
az egyház és az egyház ura, a Krisztus megalku ezüstből készült, drágakövekkel kirakott pásztor
vást nem ismerő puritán vallási erkölcsi és társa botokkal és állandóan vagy csak ünnepélyes
dalmi elveit azok, akik — mikor már egyházuk alkalmakkor, ha a pedig a közvélemény nem haj
néhány száz esztendőn át túl volt ezeken a külső landó a dolgot simán bevenni, csak — külföldön a
ségeken — semmitmondó reprezentacionális szem nyakukban hordott kereszttel tegyék!
pontokra hivatkozva, félrelökik ezeket a tradíció
*) A nagyváradi presb. egyház keletkezését leírta
kat ?!
Szimonidesz Lajos : »Hogyan keletkezik máról holnapra
Hogy a világ szellemével való megalkuvás uj egyház.« Megjelent a »Századunk« 1928. évi 8. szá
mennyire kicsinyes és hogy szlovenszkói magyar mában.
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Luthernek és Kálvinnak, valamint Zvinglinek
is volt valamelyes fogalma arról, hogy mennyire a
ruha teszi az embert . . . Ha azonban ők tudatosan
elfordultak ettől a szellemtől, akkor szellemük
letéteményeseire, nézeteik hivatalos képviselőire
nézve ebből legalább annyi kötelezettség háramlik,
hogyha már előbb nem tudják vinni az evangé
lium ügyét, akkor egy evangélium és egy protes
tantizmus előtti álláspontra még ilyen külsőségek
ben se sülyedjenek le ! . . .
A ruha és a disz lényegtelen dolog, adiaforon,
addig, ameddig a természetes fejlődés vonalába
esik. Legföljebb a megszokás és a divat törvényei
irányítják. A protestáns egyházakban azonban
abban a pillanatban, amikor az alapítók az evan
gélium lényegére koncentrálták az egyház tartal
mát, ezek az adiaforonok is lényeggé váltak. A puri
tanizmusból semmi esetre sem szabad sem az aranysujtás, sem az aranypaszománt evangélium alatt
való álláspontjára visszasülyedni. És ha a kereszt
nem is tartozik ebbe a kategóriába, mert az előt
tünk, evangélikusok előtt is a szenvedés és a meg
váltás mindennél szentebb vallási jelvénye, még
sem szívesen látjuk, hogyha ezt a jelvényt köz
napivá teszik. Hierarchikus jelvény minőségében
pedig egyenesen tiltakoznunk kell ellene, nemcsak
azért, mert a kereszt végre is mindnyájunké és
azt senki magának ki nem sajátíthatja, hanem
Pál apostolnak a Galáciabeliekhez Írott levelében
foglalt amaz alapelve szellemében is, hogy az egy
szer kivívott szabadságból nem szabad megint
visszaesni a szolgaságba ! . . . A tudatos és evangéliumszerü, magasabbrendü puritanizmus állás
pontjáról a protestáns egyházaknak nem szabad
visszacsuszniok az ezüsttel, arannyal való hival
kodás alantasságaiba. Ha valakinek tiszte, hiva
tala és méltósága van, az ne külsőségekben jut
tassa kifejezésre, hanem abban, hogy végezze tisz
tét lelkiismeretesen és ha tud. legyen igazabb. jobb
és derekabb másoknál.
Földvári Ábel.
Az Ifjúsági Kgyesülrl Országos Yezetöképzolunfolvam programja: Március l-én. hétfőn meg

érkezés, elszállásolás. Ugyanez este ismerkedő va

esora, külföldi titkárok bemutatása. Március 5-én
előadások: Jézus és én. A Bibliás Ifjúsági Munka
Fontossága Magyarországon. Keresztyén Ifjúsági
Kgyesülel Világmozgalmának Története A Magyar
KIK Munka Története 1029-ig. A Fiú Lélektana
A Fiatalember Lélektana. írjuságunk Problémái
Március ti., szerda Tudakozzátok az írásokat. Az
Kvangélikus KIK Munka Programja. A Heformátus
KIK Munka Programja. A Városi Ifjúsági Keresz
tyén Egyesületek Missziója. Ismeretterjesztő Mun
kánk Iránya. KIK Testnevelés. Szórakozás a KIKben. A Levente és a KIK. Március 7.. csűrtök
Ilit és Klet. A \czető. A Felszerelés. A Heti Össze
jövetel. A Kullur-mozgóban az amerikai minneapolisi KIK munkáról felveti I felvonásos film be
mutatása. A Biblia és az Ifjúság A KIK Társa
dalmi és Missziói Munkája. .Mintaösszejövetel és
Vidám Társasest Bemutatása. Március 8.. péntek
Küldetésünk. Serdülő Munka. Adminisztratív kér
(lések. A KIK Központhoz való viszony. A Magyar
KIK jövője. Kzenkivül a négy reggel a párisi alap
ismertetése. \ idékiek részére féljegyről gondoskodás
történik. Azoknak, akik szállást és ellátást kérnek,
tandíjjal együtt sem fog többe kerülni a tanfolyam
'P pengőnél. Amint múltkor jeleztük, egv amerikai
eR.V angol titkár I—1 előadást fognak tartani.
Érdeklődni lehet e címen: KIK Szövetség. Buda
pest, IX., nilői-ut 29., II cm.
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HÍREM
Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:
Február 17-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Beit
10 órakor német istentisztelet. Hüttl
ti órakor magyar istentisztelet Buzicska
Február 21 én 9 órakor ifjúsági istentisztelet: (íaál
ti óra 15 perckor rádió-istentisztelet.
Délelőtt Lipótmezön, Uj János-kórházban. Németvölgyi tüdőgondozóban
istentiszteletek.
prédikál
Kuzieska s lelkész
Kereszteltük Federenko Vazul s ["hern Zsu
/sánnn leányát Irént, Szentesi (íizclla leányát (iizellát. Schrödl József szobafestő s Horváth Bó/.a lial
Herbert Frigyest, kinek keresztapái tisztéi Herbert
Homer, az P. S. \. elnöke saját kijelentése szerint
nagy örömmel vállalta cl
Kskcttük : Schneller Lajos papirkcrcskedöl
Kluge Teréziával. Kaján József lakatost Andrcjovszky Annával.
Temettük Varga Pál Tisza gré»fi uradalmi kul
csárt N a g y k o v á c s i b a n . Jász Zoltán ginin. tanulót.
Breuer Vilma magánzónőt. Kirchner (ívnia ezre
dest. Kozár József szerelőt, Schmögncr (íyula üzlet
vezetőt, i d Pálfi Lajos máv. főművezetőt, Meskó
Zoltán lakatost. Klucsik János földmunkást, üzv.
Larzkovich Józsefnél szül. Muska Bertái

Tekintetes Szerkesztőség! A Vándorul cimü
Jugoszláviában eddig megjeleni egyházi lapot
anyagi nehézségek miatt megszüntettem. Mivel
azonban fontosnak tartom, hogy a magyar
evangélikusság az anyaországban és az utód
államokban tájékozva legyen a mi egyházi éle
tűnkről. I) engcdelmévc! idöröl-idörc nevezete
sebb eseményekről tudósításokat közlök, esetleg
egy-egy cikkel is fölkeresem Suliotirán. 1929
felír. 8 Kiváló tisztelettel Szántó Róbert ev.
lelkész.
Lelkészválasztás, l'jvidéken a mull éviién
kimondták az egyház kettéválasztását nyelvi
alapon A magyar és német hívek egy fitt marad
lak és nagy áldozatkészséggel készülnek uj pap
iakul építeni. Február 3-án egyhangú lelke
sedéssel meg is választották lelkészüket Mornau
Frigyes eddigi adminisztrátor személyében
Halálozás. Olt Fülöp ókéri lelkész január
2-án életének 62. évében hosszú szenvedés után
elhunyt. Az elhunyt lelkész különösen nagy
érdemeket szerzett a bácskai földmivelőosztály
gazdasági felvilágosítása terén. A bácsi gaz
dasági egyesületekben a löbblermelésröl és a
vetőmagncmesitésről és egyéb gazdasági kérdé
sekről számos előadást tartott.
A budapesti unitárius egyházközség szép
örömünnepel üli február lü-én, mikor átadták
imádság- és áldáskivánságok között céljainak
azt a misszióskápolnát, melyet a brit és ame
rikai missziós társulatok 1923-ban adományo
zott pénzéből templom, lelkészlakás, diákotthon
és hivatalos helyiségek számára szereztek a
IX. kér. Rákos-u. 3. sz a. Ma, mikor száz és
száz oldalról fújják a trombitát a keresztyén
vallás ellenségei, kétszeres örömmel látjuk, hogy
fővárosunkban az istenfélelem ápolására, az
emberszcretcl gyakorlására, a haza építésére
egy uj vár, egy uj tűzhely nyílt meg. Isten
áldása legyen a szép mű létrehozóin és mun
kásain!
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Dr. Pesthy Pál nyug. minisztert január
30-án iktatták be Orosházán a békési egyház
megye felügyelői tisztségébe. Február 5-én bon
totta el a bányai egyházkerület szavazatszedő
bizottsága a felügyelői állásra beérkezett sza
vazatokat és megállapította, hogy a szavazatok
többsége dr. Pesthy Pálra esett és igy ő lett
néhai dr. Zsigmondy Jenő utóda a bányai
egyházkerület felügyelői székében, örömmel üd
vözöljük az nj kerületi felügyelőt, aki budai
egyházunknak tagja és egyházi tevékenységére
Isten gazdag áldását kívánjuk! Reméljük, hogy
nagy tudományával és kipróbált túlbuzgósá
gával jó szolgálatokat fog tenni egyházunk al
kotmányának a legközelebbi zsinaton való ki
alakításában.
Tarlózás. független evangélikus szemle. 1.
tüzet. Kiadó Kirchner Gyula I., Városmajor-u.
30. Ára 40 fill. Megjelent jan 23-án. Egy
házunkat kívánja szolgálni, a közérdeket akarja
tárgyilagos kritika utján — tekintet nélkül a
vezető egyházi személyiségek tetszésére vagy
nem tetszésére — előmozdítani. Ezt a törekvé
sét csak helyeselhetjük, mert nekünk is az a
véleményünk, hogy a köz ügyek szolgálatában
a legmagasabb szempontokat, az evangélium
nak örök, isteni igazságait kell mindig szem
előtt tartanunk. Kívánatos, hogy minél töb
ben szóljanak hozzá az érdeklődés központ
jában álló kérdésekhez és ajánljanak minél
jobb megoldásokat.
A közölt cikkek azonban
csak nagyon csekély • mértékben igazolják a
füzet kiadásának a jogosultságát. Érdeklődés
sel várjuk a folytatást.
Luther Szövetségnek adomány : Benczúr Yaldem ár 2, Csáder György 2, Guolh Emil 5 P. Tag
sági dijat fizettek : Benczúr Yaldemár, Csáder
György, Csáder Györgyné, Hlaváts Gyula, Malczovich László, özv. Medveczky Ákosné, Petrik Olga.
Petrik Vilma, Pippig Rezső, Popelka István. Sol
tész János, Unger Emil 2—2 P-t. Összesen 33 P.
Téves nyugtázás javítása: Diósgyőri lelkészi hiva
tal 6, Schröm m er Ferencné 3 P.
Du'lien Klára hegedümüvésznő, a fiatal művésznemzedék kiváló tagja most hónapok óta Olasz
országban já r és művészetével mindenfelé nagy
sikereket arat. Legutóbb Rómában tartott hang
versenyével m agáravonta Mussolini figyelmét is, ki
a fiatal művésznőt egy este otthonában vendégül
látta és családjával együtt gyönyörködött játékában.
A nagy államférfi ez alkalommal is többszörösen
kifejezésre juttatta a magyarok iránt érzett rokonszenvét és a m agyar nemzet jövője tekintetében
felette biztató kijelentéseket lett. Örülünk, bogy a
fiatal művésznő is hozzájárulhatott e rokonszenv
erősítéséhez.

Gaudy László: A bibliai történetek taní
tásának valláspedagógiai módszere. Különlenyo-

mat a Theol. Szemle IV. évfolyamából 1928.
Debrecen. Ára 2.60 P. Kapható a szerzőnél
Budapest, VII., Bethlen-u. 4. II. 17. örömmel
hívjuk fel olvasóink figyelmét erre a tanul
mányra. amely mindenképpen megérdemli a
szülők, tanítók, vallástanárok és lelkészek tel
jes érdeklődését. Evangélikus , ifjúságunk vallá
sos nevelése a bibliai történeteken alapul, meri
ezeken át lép az Üdvözítő a gyermek fogé
kony leikébe, ezekből szívja magába Jézus hi
tének, erkölcsi fenségének, példátlan szerete-
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tének egész gazdagságát, a bibliai történetek
nyomnak szinte eltörölhetetlen bélyeget min
den lélekbe. Épp ezért kiválóan fontos ezek
nek sikeres tanítása. Gaudy László, a pesti ev.
egyház vallástanitási igazgatója, ezen müvével
igazolja azoknak bizalmát, kik őt felelősségteljes állásába helyezték. Müvében világos törté
neti áttekintést ad, hogy a bibliai történetek
tanítása hogyan jutott mai jelentőségére, milyen
módszerek fejlődtek ki e munkában, milyen
viszonyban van e munka a vallástanitás többi
anyagával, a vasárnapi iskolával és közöl több
példát is a különböző fokokon való tanításra.
Gaudy alaposan ismeri e kérdésnek külföldi
irodalmát és józan kritikával használja azt
fel. Át van hatva a vallástanitó munkájának
alapvető fontosságától és kívánja, hogy az egy
ház ennek megfelelően becsülje meg az ifjúság
vallásos nevelésének munkásait. Őszintén kí
vánjuk a legjobb sikert ennek az alapos mun
kának. Minél többen foglalkoznak vele és a
benne foglalt kérdésekkel, annál eredménye
sebben vezethetjük ifjúságunkat az élei feje
delméhez.
A budai ev. egyház presbyteriuma február
9-én gyűlést tartott, melynek feladata volt a
február 10-re, a koronaőr-utcai polg. iskola
tornatermébe, összehívott közgyűlésnek előké
szítése. A felügyelő bemutatta a lelkész levelét,
melyben bejelenti, hogy tervezett helycseréje,
nem sikerült és azért szabadságát megszakítva
átveszi a lelkészi szolgálatot. A presűyterium
hosszas tanácskozás után úgy határozott, hogy
az egyház rendje és békessége érdekében nem
tartja kívánatosnak e tárgyban közgyűlésnek
tartását. A felügyelő meghajolva a tanács ha
tározata előtt, lemondta a már kihirdetett köz
gyűlést.
Őszinte részvéttel adunk hirt arról a súlyos
veszteségről, mely Kemény Lajos budapesti
igazgató lelkészt, az Ev. Családi Lap társ
szerkesztőjét, néhai édesatyja id. Kemény La
j o s január 30-án történt elhunytával érte. A
megboldogult épp ez évben ünnepelhette volna
lelkészi szolgálatának 59 éves fordulóját. Tisz
telt pátriárkája volt nemcsak családjának és
osgyáni egyházközségének, hanem az egész bel
földi magyarságnak is. Kora ifjúságától nagy
megbecsülést szerzett magának költői munkás
ságával. Értékes imádságai a Karsay-féle agenda
révén az egész országos egyházban ismeretesek
lettek. A csendes természetű, szerény férfi ál
landó, önzetlen munkásságával mindenütt szeretetet váltott ki maga iránt, melyhez az utolsó
években a magyarságáért szenvedőnek nimbu
sza is járult. Lelkészi családból származott és
a mi áldott Banboferünkkel is rokoni kötelék
ben állott, mint néhai Czékus püspök veje.
Kegyelettel gondolunk nemes személyiségére és
áldjuk emlékéi. Az Ur kegyelme vezesse örökéletre !
Orvosi hír. Máthé Lajos dr. fogorvos, protes
táns egyházíag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt
fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvez
ményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6 óráig.
Pesti előfizetők szives figyelmébe ajánljuk,
hogy hittestvérünk özv. Szántó Ferencné nyug.
polgári iskolai tanárnő virágüzletet nyitott Orgona
virágszalon« címen Károly-körut 3. szám alatt,
melyet leánya Vilma oki. kertésznő vezet.
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versikél. Ks akkor, a leglesujtóbb szomorúság
közepette mosolyogni tudok Az én életem tele
van nagy külső tragédiákkal és hogy azok semmi
látható vagy kitörölhetetlen nyomokat nem
hagytak Ixmnem, a Bhagavad Gita tanításának
köszönöm. (Le Christianisme au XX siécle.
A ürmei eeiilruiiipárt uj elnöke dr. Kaas
pápai prelátus igv nyilatkozott: Semmi sem áll
tőlem távolabb, mint hogy azt a választóvona
lai azokkal szemben, kik velünk együtt hisz
nek Jézus Krisztusban
továbbra nyújtsam ki.
mint a kér felckezetek békés viszonya meg
engedi. A néni t katholicizmusnak nincs kedve
a támadásra. Sajnálnám, ha az volna. Szándé
kosan je'enteni ki ezt. hogy távol tartsam azt az
aggodalmat, mintha papi mivoltom ilyen irány
ban változást jelentene pártunk működésében
A mai helyzet azt kívánja, hogy a keresztyén
Németországban nagyobb legyen a Krisztus hí
vei között az összetartás, mint azok a különb
ségek, melyek őket elválasztják egymástól.
Remélem, hogy e kijelentésemet mindenütt
meghallják,
ott
is.
ahol
kulturális és
politikai munkánkat
jogos aggodalomból
az utolsó években félreismerték. (E nyilat
kozat értelme és jelentősége világos lesz előt
tünk. ha meggondoljuk, hogy Németországban
majdnem másfél millió felnőtt atheistának
vallja magát.)

Lengyelország. A mariavila felekezel püs
pökéi Kowalski-t a lodzi törvényszék elé állilották azon vád alapján, hogy a Zgierz-hen
tartott beszédjében megsértette a r kath. egy
házat és papságot és káromolta az Isteni. A
bíróság 10 havi börtönre ítélte. (Ilyen dolgok
manapság már csak Spanyol- és Lengyelor
szágban fordulhatnak elő. Mérsékeltebben gon
dolkodó körökben remélik, hogy ezt az íté
letet nem fogja a hatóság végrehajtani. De
ez nem valószínű, mert Kowalski püspök már
egyszer kiállóit hat havi várfogságot, mert
irodalmi utón támadta meg a római katholikus egyházat. (Scmaine Religi. use.
Hollandia. Az elmúlt évben lezajlott olympiai játékokról igv ir egy hol'andi újság (De
Arboid): ’ Az olvmpiai játékokat, melyek sok
millió költséget okoztak, sokan nagyjelentőségű
kulturális eseménynek tartották. De vajon
sportnak lehet-e még nevezni pl. a inarathoni
futást, melyben a győző 42 km. 2.5 óra alatt
futott meg. de a célnál ismételten csak úgy
patakzott belőle a vér? Vagy lehet-e azt sport
nak mondani, hogy a 8 leány közül (1(5 Itt
évesek), kik 800 m-t a legrövidebb idő alatt
megfutották, hatan a célnál éppen 10 |>ercig
voltak eszmélet nélkül?
Az elemi iskolai tanítónők szövetsége kimondta,
A bajor kultuszminiszter január 11. ren hogyJapán.
mostantól a vallást tekintik a nevelés alapjának.
deleté szerint tehetséges személyek 25 40 éves Ez szinte forradalmi megmozdulás, mert eddig gáncsol
korban érettségi bizonyítvány nélkül is foly ták a kereszt yénséget, mert tanította, hogy Isten nagyobb,
tathatnak egyetemi tanulmányokat. Az erre mint egy földi hatalom. E változás okát megtaláljuk abban
ellentétben, mely az országszerte népszerű életfelfogások
vonatkozó javaslatot két olyan személynek kell az
és azon szükség között mutatkozik, mely a jellemképzés
tennie, kik egyetemi tanulmányaikat már lx‘- biztos és szilárd alapját sürgeti. Mint gy hatvan éven át
fejezték és a jelöltet személyesen ismerik A azt hitték, hogy ezt a biztos alapot megtalálták a tudo
minisztérium a pályázótól írásbeli és szóbeli mányban, amelyről azonban megállapították, hogy az
anyagiasság követése és dicsőítése által megnyitotta a
vizsgálatot követel, melyben általános müveit
marxi musnak útját a nép között. Hogy ez ellen sikeresen
ségét, gondolkozási és ítélkező képességet a harcolhassanak, fordulnak most a keresztyén vallás felé.
választott tudományokra való különös képes A fordulat másik okát megtaláljuk abban a hódoló tiszte
letben, mellyel a japán tanítók Pestalozzit körülveszik.
ségét kell igazolnia
Konishi tanár a minap ezt irta : »Pestalozzi most Isten és
Gandhi vallása. Minthogy a hindu népnek egy valóságos Buddha Japán népe számára*. Mivel Pesta
nagy fiát Gandhit, sokan télig keresztyénnek lozzi keresztyén volt, fordulnak most az ő rajongó tisztelői
a kererztyénség felé. Mindenütt, ahol Kagawa jár-kel, azt
tartják, tanulságos lesz az ő saját nyilatkozatát
kérik tőle, hogy szóljon az iskolai ifjúsághoz gyakorlati
az ö vallási hovatartozásáról megfigyelni, l'gy
kérdésekről a keresztyén vallás* szempontjából (mérsék
Kalkuttában tartott missziói gyűlésen igv nyi letesség. tisztaság). Japán sohasen tanúsított valamiféle
latkozott: Ámbár sok dolgot csodálok meg a heves ellenkezést a keresztyénségg I szemben. A kereszkér. vallásban, nem tudom magamat az ort tyénséget Japánban valójában a marxisták támadják a
leghevesebben. Lenin, Bucharin, Dabor n müvei le vannak
hodox keresztyénséggel tökéletesen azonosítani
fordítva japán nyelvre. Ha ezeknek törekvései és gon
Teljes alázattal ki kell önök előtt mondanom, dolatai mélyen meggyökereznek a tömegekben, szinte
hogy a hindu vallás, amint azt én ismerem és lehetetlen lesz Japánt az evangélium számára megnyerni.
gyakorlom, tökéletesen kielégíti lelke met és tel (Japán Christ an Quarterly).
Spanyolországban, Terrassa városban baptista temp
jesen megtölti egész valómat; a Bhagavad Gita
és az Upanishadok olyan vigasztalást adnak lomot avattak fel. A gyülekezet, mely 130 tagot számlál,
még csak hat éve alakult és most már gazdaságilag telje
nekem, melyet még a hegyi beszédben sem ta sen erős és független. Az életrevaló hitközség lelkésze :
lálhatok meg. őszintén nagyrabecsülöm azt a Vila Sámuel.
vallási eszményt, mely a hegyi beszédben él
Protestáns zarándokút a Szentföldre. A francia protes
és bevallom, hogy ennek egyik másik értékes tánsok most rendezik a harmadik zarándok utazást a
tanítása bizony mélységes hatást gyakorolt rám
Szentföldre. Az utazás 5 hétre van tervezve és útba ejtik
De azt meg kell vallanom, hogy mikor kétsé Egyptom nevezetes helyeit is. Indulás április 4-én. A tár
gek kínoznak és gyötörnek, mikor csalódások saságban franciákon kívül hollandusok, svájciak és skan
érnek és mikor semmi fényt, világosságot nem dináv evangélikusok vesznek részt. Mindkét megelőző ut
látok magam körül, a Bhagavad Gitához for nagyon jól sikerült és értékes útleírásokban örökítették
dulok és találok valami vigasztaló mondást. meg.
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A husvél ünnepének bizonytalan ideje már
sok szóbeszédre és vitatkozásra adott okot.
Angliában most törvényt hoztak a husvétról.
mely megállapítja, hogy április hónap máso
dik szombatját követő vasárnapon kell a husvétot ünnepelni. Ez a törvény csak a hivatalos
egyházra érvényes, remélik azonban, hogy a
szabad egyházak is alkalmazkodni fognak ezen
megállapításhoz. Ezen törvény alapján az ang
likán egyház a folyó évben április hó 14-én
fogja a husvétot ünnepelni, inig a Gergelynaptár szerint mi és velünk a keresztyénség
legnagyobb része március 31-én fogja a husvétot megtartani, keletiek május 6-án.
A legészakibb egyházkerület püspöke, a tronisöi norvég püspök, olyan nagy területen hivataloskodik, hogy évente 216 napon utazva ke
rületében, csak 3—4 év alatt látogathatja meg
gyülekezeteit. Trondhjemlől Hammerfestig, ez a
tromsöi püspök kerülete. Most került e püspöki
székbe dr. Eivind Berggrav, az osloi egyete
men a valláspsychologiai tanszék rendkívüli
tanára, az »Egyház és kultúra« nevű elter
jedt lap szerkesztője. 44 éves erőteljes ember,
de szüksége is van erős testre, a rideg és sok
szor heves viharverte földön, mert híveit ha
jón, könnyű kétkerekű kocsin, kutya- vagy
rénszarvas szánon kell látogatnia. A hét nor
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A lakult 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-tér 1.
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vég év. püspök között ő a legifjabb. Mint több
tudományos munka szerzője és kiváló egyházi
szónok, jeles nevet vívott ki magának és a
norvég ^ egyház közönsége sokat vár püspöki
működésétől is. Január 6-án avatták fel püs
pöknek. Az avatási ünnepen jelen volt a király
és a trónörökös, a kormány, a német, svéd, dán.
finn és amerikai követek. A felavatási ünnep
végeztével a jelenlevők melegen köszöntötték a
legfiatalabb norvég püspököt.
Evangélikus leány, ki m ár irodateendőket ön
állóan végzett, volt gyermekek mellett is, alkalma
zást keres. Elmenne vidékre is. Címe: Cziráky
Ilonka, Budapest, I., Szittya-u. 4.
Grázi evangélikus család február 15-től teljes
ellátásra vállalna urileányt. Hofrat Planer, Graz,
Haydngasse.
Főzni tudó jobb leány elszegődhetne négy tag
ból álló úri családhoz. Cim a kiadóhivatalban.
Templomunkat

ábrázoló

kaphatók a kiadóhivatalban,
egyes tőzsdékben.

képes

az

levelezőlapok

egyházfinál

és

özvegy úri nőnél, ki kitünően főz, jutányosán
kaphatnak ebédet, vagy hordathatnak onnan hit
testvérek. Cim a kiadóhivatalban.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit'

kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
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ÉTTERMEI
TULAJDONOS

HOFFMANN JÁNOS

I., PÁ L Y A -U . 3
E S T É N K I NT
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Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötés
ben, szép kiállításban 8 P-ért kapható a LutherSzövetség irodájában, II., Donáti-u. 49., II. 15.
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Iz pedig az diók élet. hogi megismerjenek léged, a; epredül igaz Isteni és akii elküldiél. a Jézus Krisztust! János ei. 17.3.

K risztu ssal eg y célért!
Luk

11. 2:1. Aki vi*lem limes,

ellenem van; és aki velem nem
takar, leközöl.
Az igazságért való küzdelv*mlvn megalku
vóknak üzen a Mester. Határozóit, figyelmeztető
szava éles fényt lóvéi a böjti csendben arra a
nagy ke ívsz Ivén kötelességre, hogy az Igazság
és a Sátán harcában mindenkor az (1 oldala
mellé kell államink.
Sokan vannak az emlxTek között, akik cso
dálattal tekintenek ugyan fel Jézus keresztjére,
remegve kulcsolják imádságra kezüket, ha va
lami vész közeleg, <k* — mint a mocsár lidércfényc — csillog előttük a földi kényelem,
hatalom, gazdaság és a többi belső bálvány s
lázasan kutatnak középül után. Ennek a tí
pusnak durva példánya az a falusi asszony,
aki szorgalmasan eljár a templomba, buzgón
énekel és imádkozik, de a piacon a más holmi
jával . portékával kereskedik... Ugy-e szánal
mas, de egyúttal visszataszító látvány,, ami
kor valaki Krisztus kegyelmével biztatva magái,
azzal a gondolattal indul el a bűn széles utján,
hogy Isten majd megbocsát tékozló fiá n a k ...
De nem különb az ilyeneknél az a pap
sem, aki a sebekkel borított embert a jerikoi
utón elkerüli s a farizeus, aki az irgalmas samarilánust és a bűnbánó publikánust egyfor
mán megveti. Ezek nem krisztusi szeretetett bá
néin keserűséget és gyűlöletet, nem tiszta örö
möt, hanem csüggedest és bánatot terjesztenek.
Vannak olyanok is, akik már középutat
scan keresnek, hanem mosolyognak a vallásos
hit fölött. — Azért van ez. mert bálványozó
szivük még nem látta meg a hervadhatlan virágokat, — a hit, remény és sze
retet békességet termő virágait — a kereszt

mögött: azt hiszik, hogy hir, dicsőség, gazdagság,
kincs, hatalom:
örök. Pedig a földi virágok,
hivságos álmok: csalódásra riaszt fel elöbbulőbb minden tékozlót az isteni gondviselés.
Mindezek Krisztus ellen vannak, rombolják
társaik bizalmát, bitét s önzővé teszik másokban
is a szereidet, mert nincsenek ö vele; nem fo
gadják meg a Mester szavát: lla valaki én
utánam akar jönni, tagadja meg magát
Mk.
N. 31
Szedet veinek ezek, b o g y vihari
arasson mindenki, aki közöttük él. Mivel min
dent akarnak, mindenütt fájó csalódás! — sze
reznek. Hitel, szereidet s mindent mi életet
igazán boldoggá, békéssé lehet, lidércfényért,
hivságos álmokért dórén elvetnek. Keserűen ta
pasztalhatják később Krisztus szavainak igaz
ságál: Aki velem nem takar, lékozol. <
A keresztyén embernek, ha Krisztussal
akar lenni, az ilyenek megtéréséért harcolnia
kell. Hiszen a bűn megtörése bűnpártolás; a
bűnpártolás pedig
bűn. A hamisságnak nem
örülhet a szeretet (I. kor. 13. 6.). Ha harcot
kezdünk. Jézus legyen a példaképünk ebben
is. az ellenfelei bosszújával nem törődő, azok
sebeit nyíltan felfedő, az őszinteségben sokszor
kíméletlen Jézus éppen úgy, mint a bűnösökkel
ellieszélgelö s a puliiikánusokkal asztalhoz ülő
Me.sler.
Amikor pedig csalódások, szenvedések
Isten megtérésre intő ostorcsapásai — min
ket sújtanak: vizsgáljuk meg jól szivünket, ke
ressük meg benne. az ezerarcú önzést, fájdal
maink végső okát. Néha mint mindenre e l
szánt hiúság, vagy hatalomvágy, máskor mint
gyáva félelem jelentkezik. Egyszer mint gyű
lölet, máskor mint Isten akaratában bízni és
megnyugvást találni nem tudó szenvedélyes sze
retet áll lioldogságunk elé. Az a kevés múló
öröm, amellyel drága ékszerként ajándékoz meg
az őnszeretet, nem más, mint kegyetlen bilincs,
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amelyet össze kell törnünk lelkűnkben, ha
mindjárt megvérzi is ez a művelet szivünket.
A ztán... dobjuk el a vészthozó bilincseket és
siessünk Hozzá. Ő részvéttel várja a megfáradott vándort, hogy lecsendesitse szivének
háborgó tengerét.
Böjti napok suhannak felettünk, az ön
vizsgálatnak, Krisztus keresésének drága nap
jai. Hagyjuk el hát a bálványokat s keressük
fel Jézust, életünk egyetlen biztos fundamen
tumát. Siessünk Hozzá s igyekezzünk követni
Öt — igazságot szomjuhozó szívvel, őszinteség
gel, igaz szeretettel, hittel, reménységgel meg
alkuvás nélkül. Mert: aki vele nincs, ellene van,
aki pedig Vele nem takar, tékozol.
Glatz.
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lön-külön épületek álltak rendelkezésre. A fej
lődés pedig azóta sem állt meg, sem az épüle
tek szaporodásában, sem a munkaterület meg
növekedésében. De emellett Neuendeltelsau csak
központja maradt az intézetnek, mert annak
ma 11 fiókja és körülbelül 120 állomáshelye
van szerte Bajorországban. Az utóbbi helyeken
kórházi ápolásban, nevelésben, gyülekezeti sze
gény- és beteggondozásban működnek a dia
konisszák, kiknek száma összesen jelenleg ép
pen 1111. Már ez a néhány adat is mutatja,
hogy az egész intézményről teljes képet nyer
nünk bajos dolog', de végleg le kell mondanunk
erről, ha hozzávesszük, hogy a neuendettel
saui misszió-intézet a pogány- és hazai-miszsziói munkájával ugyancsak jelentős öröksége
Lőhe kezdeményezéseinek.
Amint láttuk, az indítást e műhöz az a
Mikép minden esztendőben, az idén is ja kriszLusi szándék adta, hogy a női szolgálatot,
nuár másodikén istentiszteletre gyűlt egybe a a női erőt, a női szeretetet a szenvedő emberi
neuendettelsaui diakonissza-intézet gyülekezete, ség segítésére használják fel. De az ápolás, a
hogy megemlékezzék alapitójának: Lőhe Vil gondozás munkáján kívül eleitől fogva felada
mosnak haláláról. Fülnek szép szavak, mél tuknak tekintették a neuendettelsaui diakonisztató mondatok nem hangzottak el róla. Ez szák, hogy a jövendőn is munkálkodjanak, te
nem lett volna méltó az Isten e szolgájához, aki hát az ifjúság, természetesen a leány ifjúság
fényes szónoki tehetségét, gazdagon megáldott, nevelésében szolgáljanak. A sok és sokféle iskola
szép lelkét, hatalmas akaraterejét sohasem hasz (elemi, líceum, tanítónő-, óvónőképző, háztar
nálta a maga dicsőségére, hanem arra, hogy tási stb.), amely vezetésük alatt áll, hü bi
Isten országában hűséges munkás lehessen.
zonysága annak, hogy éppen ebben a tekin
De felesleges is lett volna külön beszélni tetben milyen áldásos a munkálkodásuk. S
arról, akinek a szelleme amúgy is mindenben akkor, amikor a katholikus apácák iskoláira
tovább él a neuendettelsaui intézmény keretein gondolunk, csak örvendenünk lehet azon, hogy
belül. Maga az istentisztelet formája, a gazdag a diakonisszák is jelentős erővel állnak a mű
liturgia is Lőhe szépetszerető lelkének termése veltség és az evangéliumszerü nevelés szolgála
és az ő hagyománya az, hogy az istentisztelet tában.
itt nem csupán egy prédikáció sokszor élet
A katholikus apáca ugyanis természetszerű
telen kerete, hanem valóban alkalom arra, hogy leg állandó hirdetője, sőt feltűnő megszemélye
a hivő lélek tiszta, zavartalan áhítatban és a sítője a katholikus egyház erkölcsi tanításának;
gyülekezeti közösség felemelő tudatában talál ez pedig kettős erkölcsöt ismer, egy tökélete
kozzék az Istennel az igén és az imádságon ke sebbet: szerzetes-apáca erkölcsöt és egy töké
resztül. Lőhe értette a módját, hogyan kell letlenebbet: laikus erkölcsöt, vagyis például az
a templomban jelentős szerepet adni a zené apáca erkölcsi értékben felette áll a feleségnek
nek és éneknek, nem azért, hogy a művésze és anyának. Hogy Jézustól távol állt ilyen gondo
teknek az érzékekre való hatásával vallásos lat, arról felesleges is szólani, de az is bizo
kábulatba kerüljön az ember, hanem azért, nyos, hogy amint a szerzetesi-apácai ideál,
hogy kibontakozhassék és megerősödjék a lélek. tehát a kettős erkölcs eszméje egykor a vi
Amikor azonban Lőhe Vilmosról emléke lágban levő nagy erkölcstelenség miatt szüle
zünk, a legfontosabb természetesen, hogy az tett meg, úgy a kettős erkölcs tanítása minden
általa alapított neuendettelsaui diakonissza-inté kor munkálója is az erkölcstelenség terjedé
zetről szóljunk. Azzal kezdődött a mii, hogy a sének, mert a kötelességteljesités tudatát vi
női diakonia (szolgálat) érdekében egyesületet szonylagossá teszi, gyengíti és az emberi hiva
szervezett. Ennek az volt a célja, hogy ébressze tások értékét kisebbíti.
A diakonissza sohasem akar több és érté
és ápolja a megértést, az érzéket a szenvedő
emberiség szolgálata iránt. Néhány év múlva, kesebb lenni, mint más nő. Hivatása nem érték
1854-ben már megépítették az anyaházat és ben különbözik a többi női hivatástól, hanem
elkezdődött a diakonisszák áldásos munkája. csak abban, hogy kifejezetten, neve szerint is
A csodálatos fejlődést eléggé szemlélteti, hogy szolgálat akar lenni a Krisztus egyházában.
mig akkor az anyaház helyet adott minden Ezt mutatja a diakonisszamondás is, amelyet
munkaágnak: ott történt a dikonisszák kikép Lőhe eredetileg egy emlékkönyvbe irt annak
zése, ott volt a kórház, az árvaház, a menház, sejtése nélkül, hogy mindenütt e világon a dia
ott folyt a gondozás alá vett epileptikusok és konisszák általános jelmondatává válik. »Mit
gyengeeiméjüek ápolása, a rossz útra tévedt akarok? Szolgálni akarok. Kinek akarok szol
leányok mentő foglalkozása, — addig már Lőhe gálni? Az Urnák az Ő nyomorultjaiban és sze
halálakor, 1872-ben e munkaágak számára kü gényeiben. És mi a jutalmam? Nem szolgálok
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sem jutalomért, som háláért, hanem hálából
és szerelőiből; jutalmam az, hogy szabad szol
gálnom!. .. Ha |H*dig a diakonissza a köte
lességtől jesités, a hiixitásvégzés tudatának kife
jezője, akkor ezáltal minden keresztyén női
élet csak méltóságot és független, abszolút érté
ket nyer, akkor a keresztyén feleség és anya
szintén isteni hivatást végez, s akkor bármely
női élet csak ngy vész kárba, ha hiányzik belőle
az Isten előtt való felelősség érzése, a hiva
tás boldogságának átélése.
Ezért köszöntjük
örömmel a diakonissza tanítót és nevelőt az
iskolapadok között!
A szomszédságban van egy ileilsbronn
nevű község. A monda szerint olt egy meg
sebesült lovag gyógyforrásra akadt, amely rög
tön éppé telte; hálából kápolnát építtetett a
lovag a forrás fölé s azután zarándokseregek
találtak gyógyulást a csodaorejü vízben. Xeucndettelsau nem dicsekszik ilyen mondalxdi cso
daforrással. de a valóság jelenvaló erejében
tud Isten áldásából forrása lenni tiszta evangé
liumi kegyességnek, nemes szeretet munkának,
testvéri buzdításnak.
Magyarországi egyházunknak is régi kap
csolata van vele: a pozsonyi diakonissza-anyaház innen kapta első vezetőjét és a szellemi irá
nyítást. Remélnünk kell. hogy e kapcsolat még
sok áldást tartogat számunkra.
S ó lyo m

Jenó.

O laszország m eg eg yezése
a p á p a sá g g a l
Az egyesült Olaszország csapatai 1870 szeptember 20-án szállották meg Hómát s ezzel a
pápai állam megszűnt.
A pápaság elvesztette birtokait, de az 1871
május 13-i garanciális törvény továbbra is biz
tosította szuverenitását. Személyét szentnek és
sérthetetlennek minősítette, meghántásál úgy
torolta meg, mint a királyét, biztosította szemé
lyes védelmét és teljes mozgási szabadságát.
A pápaság ezzel a történeti kényszerűség
gel szemben az engesztelhetetlenség álláspont iára helyezkedett. Fogolynak tekintette ma
gát s az egyházi átok villámaival sújtotta mind
azokat, akik államának birtokállományát cson
kították.
Otvenhét év kellett ahhoz, hogy az ellen
tétek elsimuljanak és hogy a pápaság enged
jen engesztelhetetlenségéből. Otvenhét év kel
lett ahhoz, hogy a pápaság megbarátkozzék a
megváltoztalhatatlannal!
Mert ha felvetjük azt a kérdést, mit jeleni
a kél hatalom, Olaszország és az egyház meg
egyezése, akkor elsősorban ezt jelenti.
A pápaság beletörődött a vállozhatallanba.
Megbarátkozott azzal a ténnyel, hogy 1870-lx‘ii
Uampagna, Umbria, Arcona és Romagna terü
letet és Rómát elvesztette. A pápa Rómája
Olaszország fővárosa lett s az, hogy most a
pápa szuverén jogát a Vatikánon kívül még
néhány palotára és utcára kölcsönös megegye
zéssel kiterjesztették, nagyon nyomorúságos kár
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pótlás azért, amit 1870-Ixmi el kelleti veszí
tenie.
Miért kötötte meg hát akkor ezt az egyez
séget? Bármilyen nehéz legyen is messziről az
ilven dolgokba Ixdátni, alighanem az volt a
főoka. hogy a vatikáni rabság fikciója a pápa
ságnak inkább ártott, mint használt. Egy vi
láguralomra törekvő intézmény nem élhet rész
vétből és céljait nem érheti el passzivitással. A
politikai é s az egyházi aktivitásnak is mozgási
szabadságra van szüksége. Ezt ugyan a garan
ciális törvény is feltételek nélkül biztosítja a
pápának, azonban mégis csak egyoldalú biz
tosíték. A kölcsönös megegyezésen alapuló szer
ződés komolyabb és a szóban forgó felekhez
méltóbb forma.
A többi szcni|>onl emellett meglehetősen
eltörpül. A pápaság ezen a ponton vesztett
és nyert legtöbbet. Elvesztett majdnem mindent,
amit 1870-ben elvettek tőle — nyerni meg nem
nyert mást, csak azt, hogy mozgási szabadsá
gát ezentúl nem egyoldalii olasz törvény, ha
nem egy szerződés garantálja.
Ami ezenfelül a szerződésben van az nem
sokat számit. Az a másfélmilliárdnál több lira,
amit a pápa az olasz államtól kap, annak az
57 éven át fel nem vett évi 3,225.000 lira
kárpótlásnak az egy összegben való kifizetése.
A pápai állam területi megnövekedése is jelen
téktelen. A megnagyoblMxiott pápai állam is a
világ liliputi államai közé fog tartozni, de még
ebben a kissé megnagyobbodott miniatűr for
mában is élénk kontrasztot fog képezni Krisz
tus hajléktalansága (Az emlxT fiának nincs
hova fejét lehajtania! Máté 8, 20
Lukács
9, 58) cs a vallás szuverenitásáról vallott ha
talmas elve (Az én országom nem e világból
való! János 18, 36) meg a pápai államocska
között, amelynek lesznek miniszterei, lesz ál
lamháztartása, lesznek bíróságai, lesz rend
őrsége és katonasága, lesznek |>olitikai problé
mái s esetleg konfliktusai is a szomszédos ál
lamokkal s lb . ..
Vallási és politikai szem pont lx')l talán a
megegyezés legértékesebb pontja az. hogy az
olasz állam felhagy egyházéi lenességével és be
engedi, sőt kötelezővé teszi iskoláiban a val
lásoktatást. Ennek az engedménynek óriási a
hordereje azért, mert nagy lehetőségeket nyújt
Ezzel szemben azonban óriási szépséghi
bája a szerzik lésnek, hogy nem alkotmányos
atmoszférában jött létre s hogy az a pápaság
és az olasz diktátor személyes tényének tekint
hető. Mussolini csak nyert vele, inert a pápa
ság megtörését és kibékitését sikerként köny
velheti el, a pápaság viszont olyan rezsim
mel kötötte össze a sorsát, amelynek az élete
csak addig tarthat, inig az olasz nép újra meg
találja önmagát s ezzel a szerződéssel sokak
szemében elvesztette azt a tiszteletei, amit fél
százados merev hajthatatlanságávaI mégis ki
kényszer itett a maga számára.
De azért e tekintctl>en nem lehet prognosztikonl felállítani. A pápaság a múltban na
gyon sok zsarnokkal és autokratával szövetke
zett s nem látta kárát. Ezenfelül szövetkezett,
ha kellett, radikálisokkal is. Németországban a
centrum-párt évtizedeken át együtt sült-főtt a
szociáldemokratákkal, amiből szintén csak hasz
nai vo lta k ... Hogy azután közvetve mennyi
kárt szenvedeti s hogy talán éppen ez a meg-
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bizhafallansága váltotta ki szerte a világón azt
a nagyon erős antiklerikális áramlatot, amely
nek a hulláma csak Középeurópa néhány kis
államát nem érte el, — az más kérdés...
Egy azonban bizonyos. A pápaság és az
olasz kormány megegyezése még ebben a vo
natkozásában sem sorsdöntő jelentőségű.
A pápaság XX. századbeli történetének ed
dig csak eg}' igazi jelentős, mérföldjelző köve
van és ez az 1917-ben életbeléptetett Codex
iuris canonici, a katolikus egyház uj egye
temes törvénykönyve, amelyben a pápaság sza
kított a katolicizmusnak a modern szellem
mel való megbarátkoztatására irányuló mo
dernista áramlatával s kínai falakat állított
fel a hajthatatlan katolikus szellem védelmére.
A katolikus egyház jövendője nem azon
fordul meg, hogy a pápa elhagyja-e a Vati
kán területét, sem azon, hogy lesz-e vasúti ál
lomás a pár épületcsoportból álló »pápai ál
lam« területén, hanem azon, hogy a Krisztust
a pápaságnál sokkal jobban és egészen más
ként ismerő világ behódol-e a katolikus maradiság szellemének?!... Hogy a hamisittatlan
evangélium protestáns kovásza áthatotta-e már
annyira a világ lelkét, hogy Krisztus igazait ne
egy cifra és merev, saját uralmi céljainak élő
egyház kebelében, hanem — Isten lélekben és
igazságban való imádásában és a tettetés nél
kül való őszinte testvéri szeretetben keresse?...
Ezzel meg van mondva az is, hogy mi
evangélikusok mit gondoljunk erről az egyházi
vonatkozású diplomáciai világszenzációról!
B .L.

A z induktív teológia

*

1, A vallás és a logika
A vallás és a teológia logikai megértésére a
közönséges logikai formák nem elegendők. A
vallás ugyanis olyan élet és olyan cselekedetek
láncolata, amely nem mindig értelmes okok sze
rint igazodik. Sokszor a lélek legeire j tettebb
mélyéről meríti inditó okait s nem az értelem
ből, hanem egész máshonnan veszi cselekvésre
sarkaló, megnyugvást keltő meggyőződéseit. Bi
zonyos származási jelenségek, érzések, esetleg
titokzatosaknak tekintett benyomások történeti
örökségek és tömeglélektani tények is szerepet
játszanak benne. Gustave Le Bon azért mon
dotta, hogy a vallásos jelenségek logikai ma
gyarázatához mind az öt (a biológiai, az affek
tiv, kollektiv, a misztikus és a racionális) logika
szükséges, hogy a vallások inditóokai vagy logi
kai épülete tisztán álljon a kutató vagy a szem
lélő előtt.
Ha a közönséges, Le Bon által racionális
nak nevezett logika keretén belül maradunk,
akkor azt látjuk, hogy a vallásos és a teológiai
logika is két irányban mozog: »azt amit az élet
elébe ad, felveszi, megvizsgálja, rendezi és bi
zonyos irányadó szempontokat merit belőlük,
vagy pedig a saját szempontjait, fogalmait és
* Jelen cikkünknek az ad különös jelentőséget,
hogy a német tudományos theol. irodalom egyik
legnagyobbszerü vállalatában, a ^Religion in Ge
schichte und Gegenwart« ciniü hatalm as szótár
szerű miiben a II. kiadás, III. kötet, 255—6. hasáb
ján ennek lényeges tartalm a »Induction« cim alatt
most megjelent. (Szerk.)
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céljait helyezi előtérbe, az ezekre vonatkozó
adatokat keresi össze és ezeket céljainak meg
felelő formában illeszti egymás meílé.« Az első
eljárás, amit John Stuart Mill tapasztalatból
kiinduló általánosításnak nevez, az indukció, a
másik pedig a dedukció.

2. A z indukció és az induktív módszer.
Az indukció először is az a következtetési
mód, amelyben az egyes esetből következtetnek
az általános törvényre, vagy amelyben korlátolt,
meghatározott számú esetből valamennyi ehhez
hasonló esetre vonnak le következtetéseket. A lo
gikusok közül néhány azt tartja, hogy ez a kö
vetkeztetési mód soha nem vezethet abszolút bi
zonyosságra és hogy tételei legfeljebb bizonyos
valószínűséggel tekinthetők igaznak. John Stuart
Mill azonban azt tanítja, hogy az indukció
mindazokban az esetekben feltétlen bizonyossá
got nvujt, ahol okok hatásainak a megállapitása
foroghat szóban. Ezekben az esetekben is kü
lönben az indukció segítségével a valóságnak
megfelelő fogalmak, okok működésről szóló ál
talános jellegű megállapítások alkothatok, az
indukció tapasztalati alapon nyugvó törvényeket
fejez ki és a tudományt egyes megállapításokból
általánosabb jellegű törvények megállapításához
segíti hozzá. Bölcsészeti és még általánosabb
kutatási rendszerré kiépített alakjában (W.
Wundt) a következő egymásba kapcsolódó és
a kutatást előbbre vivő ténykedésekből áll:
1. megfigyelés és kísérlet,
2. a nyert adatok alapján egy elmélet fel
állítása,
3. az elméletből folyó következményeknek
a levonása,
1. ezeknek a következtetéseknek uj megfi
gyelések és kísérletek állal való igazolása,
5. a kutatások eredményének valami ál
talános szabály formájában való kifejezése.
Az induktiv módszert teljesen csak a XIX.
században építették ki (a bölcsészeiben John
Stuart Mill és Wilhelm Wundt), de azon a
nyomon, amelyen először Sokrates járt, már
az ókori Aristotelesnél is meglehetősen kifej
lesztve epagógé név alatt megtaláljuk mégpedig
Plato deduktiv bölcsészeiével tudatosan szem
beállítva. Az uj korban Johann Kepler a meg
alapítója, Francis Bacon harcol leglelkesebben
érte. Az uj kor természettudományi és technikai
haladása ezen a módszeren alapszik s vala*
mennyi eredményét és diadalát az indukciónak
köszönheti.

3. A vallásos indukció igazi jelentősége
és a megfordítása (dedukció)
Az indukciónak a vallásban is óriási a je
lentősége. Mindenekelőtt azért, mert a vallás
legfontosabb alapvető tényei az élmények és
tapasztalatok s az ember a vallásos kövelkezleletéseket ezekből vonja le. A továbbiakban a
vallás kiépítése úgy történik, hogy ezekből az
élményekből az ismeretlenre következtetnek. Mi
kor ez megtörténik, az eljárást megfordítják, a
következtetósképen nyert eredményeket teszik
meg sarkigazságoknak s a vallás hozzájuk iga
zodik. Ezzel a vallás a dedukció talajára lép s
ezen oly következetesen megmarad, hogy még
Rudolf Otto is azt tartja, hogy a vallásos meg
győződés helyessége »kérdésében csak egy mód
szer« van, amely döntésre jogosult: »a vallásos
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meggyőződésnek önmagával való számot ve
tése vagyis a dedukció útja.
Az indukció fejdeleiére való állításának a
jogosultsága vallásos szempontból abban a tény
ben gyökerezik, hogy akkor mikor a vallás az
istent induktív utón keresi, bármilyen közel
bukkanjon is rá vagy bármilyen távol jusson
el hozzá, mégis mindig egy következtetésláneolal
utolsó tagjaként jut el istenéig, amibe nem
szívesen törődik bele. Isten iránt tartozó köte
lességének tartja, hogy ne a dolgokból levont
következtetések végére állítsa istenét, ahol ku
tató útjában rátalált, hanem arra a helyre,
amely istent megilleti: az élre, a legelső helyre.
Mikor istent keressük, gyakran az az érzé
sünk. hogy van isten, de messze van tőlünk,
és ködökix* burkolódzik. Létezést* inkább sejte
lem, mint az isten teljes bírása és megélése.
Milyen más dolog az. hogyha az ember istenét
napjának tarthatja, amely mindenfelé világos
ságot és meleget terjeszt és sugarainak a gaz
dagsága az 0 szivét is beragyogja és tűzbe hozza,
akármilyen parányi szikrája legyen is a mindenségnek. Az első esetben magam vagyok a
központ és magamból tekintek ki yden felé. a
másodikban isten a központ, magam i>edig
Ix*nne vagy rajta csak valami pára vagyok .
(Eduard (trimm). legvégül a kijelentés fogal
mában és mindabban, ami ebből a fogalomból
következik — kijelentések közlőt kijelentés ok
mányai« törvény, szent irás és az irás helyes
magyarázata - a vallásos gondolkozás deduktiv
iránya teljesen megállapodik és megmerevedik.
A teológiai elmélkedés mindkét esetben de
duktiv lapra helyezkedik. Ennek az eljárásnak
az az előnye, hogy szilárd kiindulópontja és
mindig biztos alapja van. s hogy a kiindulópont
látszólagos biztossága a továbbiakban is foly
ton érezteti a hatását.

4. A z indukció és a dedukció a vallások
kialakulása korszakában
De azért a dedukció, a teológiai gondolko
dás szinte szabványosnak mondható jellege mé
gis csak másodrendű vonása a vallásosságnak.
Ezt a fejlettebb vallások keletkezési korának
az a sajátos tulajdonsága igazolja, hogy ezek
ben rendszeresen kél korszakot lehet megkülön
böztetni. Az első korszak a vallás megalkotásá
nak a korszaka, amelynek egy többé-kevésblx*
eredeti és önálló gondolkozása alapitó a főszemélyisége, aki saját vallásos tapasztalataira
támaszkodva építi ki hitét és ezt hirdetve üti
meg valamilyen uj tannak a húrjait,
a vallás
tehát induktiv módon keletkezik.
A második korszak az uj tan terjesztésének
és kiépítésének a korszaka, amelylx*n az uj
tan egy uj dedukció alapja és kiindulópontja
lesz, s amelyben rendesen a vallást alapitó sze
mélynek is magasabbrendü szerep jut: pró
fétának. isteni kinyilatkoztatások közlőjének, is
ten megszemélyesít lésének, földre jött istennek
tartják.
Két ilyen korszakot találunk a buddhizmus,
a kereszténység és az iszlám kialakulása ko
rában is. Ennek a három vallásnak az ala
pítója közt a legkcvésbl»é eredeti Mohammed
volt. Buddháról nyilvánvaló é^s minden nehézség
nélkül bizonyítható, hogy induktiv módon gon
dolkodó volt és ugyancsak szembeszökő tu
lajdonsága ez Jézusnak is.

37

Hegyen épített város

5. Jézus is induktiv gondolkodó
A szinoptikus evangéliumokból nyilván
való, hogy Jézus Krisztus (istenismeretc és) is
tenről szóló tanítása megfigyeléseken alapult. Jé
zus megfigyeli az emberi jóságot, a megbocsátást,
a szereletet é s az emberi gondolkodást, az el
veszett jószág keresésére irányuló törekvést és
ezeket istenre vetítve egész uj isteni tulajdon
ságokat következtet ki belőlük: isten végtelen
szeretet, jobban örül a megtérő bűnösnek, mint
kilencvenkilenc igaznak! Ezt teszi valamennyi
példázatában, és paradox mondásai is csak en
nek a két elemnek az összetételéből magyaráz
hatók helyesen. Végül kitűnik Ixdőlük az is.
hogy Jézus saját induktív gondolkozását tuda
tosan szem behelyezi a deduktiv vallásos gon
dol kozással. A hegyi lx*széd végén fMt. 7. 21-27
Luk. ti. 17-19) a homokra és a kősziklára épí
tett ház ezt a kétféle gondolkozásmódot repre
zentálja Ez a hely a Logiából származik Meg
található a kettő szembeállítása a Márk állal
feljegyzett hagyományban is. ahol Mk 2. IS 22
v. ó. Alt. 9, II 17 és Luk 5, .'13 39 a régi és
az uj tömlők szolgálnak ennek a meggyőződésé
nek az illusztrálására. Ezeken a helyeken kí
vül másutt is mindenütt ez a kulcsa vallásos
be rendez kedésünk ke I és emlxTekkel szemben
elfoglalt álláspontjának. Jézus határozottan, tu
datosan. radikálisan induktive gondolkozik.
Nem támaszkodik írásokra és hagyományokra,
hanem saját tapasztalataiból és meggyözödésciből indult ki és bármennyi ellenzésre találjon
is. meggyőződése mellett nemcsak hogy megáll,
hanem magára nézve a legvégső következtetésekig is elmegy. Ez a gondolkozásul ód jelle
mének egyik alapvonása, amely annyira domi
nál egész egyéniségén, hogy az Írástudókkal és
a zsidósággal való valamennyi konfliktusának
ez a magva, sőt egész tragédiájának az alapoka
is ebben keresendő.

6. Jézus induktiv gondolkozását ókeresztény
ségben a páti dedukció .temette el
Jézus jellemének és gondolkozásának ez a
sajátsága annál jelentősebb, mert már a köz
vetlen utána következő keresztény nemzedék
Pál apostol teológiájának a hatása alatt teljesen
eltemette és a keresztény vallásosságból teljesen
kikapcsolta. Jézus induktiv gondolkozása megint
kénytelen volt a teret átengedni a dedukciónak.
A szinoptikus hagyományban Jézus valódi mon
dásainak és példázatainak a mintájára ugyan
még keletkezett egynéhány induktiv formájú
mondás és példázat, egyébként azonban az át
menet tökéletes volt: János evangéliumában már
Jézus maga is Pál apostol gondolatainak a hir
detője s a kereszténység egész teológiája Pál
apostol gondolatain (az üdvtőrténeti tényeken
épül fel. Jézus teocentrikus teológiájából, am ely
nek központjában a mennyei atya áll, a keresz
ténység kialakítja azt a kriszlocentrikus teoló
giát, amely szerint az üdvösség tengelye Krisz
tus, a megváltás és a lx*nnc vetett hit hátlérlx*
szorul Jézus Krisztus állal jogaiba helyeztetett
személyes meggyőződés ( d-.n pedig azt mon
dom nektek!«), helyét elfoglalja az irás és az
uj isteni kinyilatkoztatás, Jézus meleg vallá
sossága átadja helyét az egyházi atyák uj irásmagvnrázalokon alapuló teológiai intelleklualizmusának. Az eredeti légkörnek ezt a meg
változását Luther is megjegyzi: Mikor isten
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igéje az atyákhoz érkezik, azt látom, hogy mind
járt olyanná válik, minthogyha valami tejet sze
nes-zsákon át szűrtek volna meg, az ilyen tej
nek feketévé kell válnia és el kell romlania.«
(Werke LXII. S. 49. idézi Harnack Lehrbuch
der Dogmengesch. 4 kiad. 1. köt. 343. 1.) Luther
megfigyelése a reformációban nyom nélkül
hangzik el, a reformáció is a páli dedukció ár*
jával együtt úszik, az indukció pedig legfel
jebb a racionalisták u. n. természetes teoló
giájában tengeti nyomorúságos életét, — pe
dig ekkor m ár az élet és a tudomány valamenynyi egyéb terén egyik diadalát a másik után
aratja! Schleiermacher a nevek.emlegetése nél
kül erősen hangsúlyozza a teológia és a teljes
vallás deduktiv jellegét. Kantot azonban a teo
lógia terén nyugodtan az induktiv gondolkozás
képviselőjének tekinthetjük, mivel a vallást er
kölcsi alapokra építi.
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HÍREM
Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:

Az induktiv teológia jelentősége sokáig ho
mályban maradt. Elsőbb F. W. Dörpfeld és K.
A. Busch nyomán a vallásoktatásban jut nö
vekvő szerephez, 1922-ben pedig: Eduard
Grimm terelte a vallásos bizonyítás te
rén az indukció és a dedukció szerepére
a figyelmet s körülbelül vele egy idő
ben állapították meg azt is, hogy maga
Jézus is induktiv vallásos gondolkozó volt.* Ez
az újonnan és váratlanul felmerült szempont
azért is jelentős, mert Jézus eredetiségét egész
uj oldalról világítja meg s a szellemtörténetben
is teljesen uj helyet jelöl ki számára, de ezen
kívül apologetikus szempontból is nagyon nagy
a jelentősége. A hit és tudás ellentéte ugyanis
végeredményben az emberi szellem e két tény
kedésének a különböző gondolkozási és bizonyLási módszerére vezethető vissza, s ennek az
ellentétnek az áthidalása is legbiztosabban va
lamelyik módszerben való megegyezés alapján
érhető el. Jézus sajátos induktiv gondolkozásá
nak a felismerése révén nemcsak Jézus
gondolkozásához jutunk közelebb, hanem ezzel
adva van az az krisztusi alap is, amelyre
helyezkedve éppen Jézus Krisztus nevében és
szel lemében kell és lehet megteremteni hitünk
és tudásunk között a tökéletes harmóniát.
Szimonidesz Lajos.

1-én 5 órakor esti istentisztelet.
3-án 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Glatz.
10 órakor német istentisztelet: Dr.
Varsányi.
11 órakor magyar istentisztelet: Ruzicska.
Március 8-ári 5 órakor esti istentisztelet.
Március 10-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Gaál
11 óra 15 perckor rádió-istentisztelet:
Novák Rezső ajkai lelkész.
D. e. Lipótmezőn, Uj János-kórházban, Németvölgyi tüdőgondozóban
istentiszteletek.
Március 15-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Reif.
11 óra 30 perckor hazafias rádióistentisztelet: Bartos Pál szarvasi
lelkész.
5 órakor esti istentisztelet.
Eskettük: Schneider Géza nyomdászt Varga Gi
zellával, Dr. Stekker József László György birósági
joggyakornokot Jeszenszky Irén Julia Paulával,
Mihály Lajos gyári m unkást Molek Rozáliával.
Gresó Mihály György kőművest Benis Veronikával.
Tem ettük: Özv. Weber Pálné szül. Blázy Ilonát,
Hahn Jánosné szül. Klarner Gabriellát, Braun Jolánkát, Rein András kőműves-segédet, özv. Pongrácz Ádámné szül. révai Révay Matildot, Molnár
Nándorné szül. Sebdelics Rózát, Fuchs Antal
cipész-segédet. Gubó Ferenc sütő-segédet, Wágner
Rezsőt.
Hegyeii Épített Városra adakoztak: Antalffy
Andorné 6, Bojvánszky Eta 3. Chabada Géza 6,
Danes Béla 6, Fried Lipótné 2, Gamauf Gvuláné
6, Gerber Károly 6, Hafenscher Lajos 6, Herzog
Pálné 3, Hoffmann János 6, Kaán Károlvné 6
Károlyi Sándorné 6, Kosztolányi Attila 6.12, vitéz
Benky Leidenberger János 4, Lukász Anna 3, Makróczy Imre 6, Marik Ernő 6, Dr. Nepkó Béla 2,
Neubauer Lajos 3, Nikolils Béla 6, Reuss Jenő 12,
Dr. Schulek Alfréd 6, Szőj ka Sándor 6, Dr, Sztehló
Aladár 6, Sztrokay József 6, Varga Károly 6, Weisen
bacher Endre 3 pengőt.
Lutheir Szövetséginek adom ány: Antalffy An
dorné 2 pengői.
Tagsági dijat tfizettek: Antalffy Andorné, Ha
fenscher Lajos, Hoffmann János, Kosztolányi Attila,
Lukász Anna, Marik Ernő 2—2 P, Marik Ernőné
4. Petrik Margit, Dr Schulek Alfréd 2—2 pengőt.
Utolsó számunkban Pippig Rezső befizetése téve
sen Pippig Vilmos név alatt nyugiáztatott.

A szentirás szociális tanításai. Több iró közre
működésével kiadta és bevezette Kceble Sámuel,
angolból m agyarra fordította Incze Gábor buda
pesti vallásoktató lelkész, bevezető tanulm ánnyal
ellátta Szabó Imre fasori ref. lelkész. Fordiló ki
adása. 223 oldal. A biblia szociális tanításával ism er
tet meg minket. Összefüggő tanulm ányokban a héber
népnek történetétől kezdve az ó- és újszövetségen
áthaladva, egészen az őskeresztyén atyákig dolgozza
fel a bibliának szociálizmust tartalm azó anyagát.
Mint kifogyhatatlan bányából, úgy tárja fel a bib
liából gazdagon ez anyagot és ezzel kimutatja,
hogy a bibliától nincs távol a szociális gondolat,
a bibliának megvan a szociálizmusa. E bibliai
szociálizmusnak alapköve a Krisztus, gyakorlati
megnyilatkozása pedig a munkáló és alkotó szere
tet. Világos és könnyen megérthető fordításban
adta ezt a könyvet Incze Gábor kezünkbe. Jó m un
kál végzett, hiányt pótolt, fáradságának jutalm a
a mi hivogatásunk legyen. Könyve a protestáns
könyvkereskedésekben s a kiadónál kapható. (R.)
* Szimonidesz Lajos : Jézus élete 1922. 173.
köv. 1.

táns egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt
fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvez
ményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6 óráig.
Mint »Az Est« 1929 február 21-iki számában
olvassuk, az olasz állam és a pápaság kibékülésé
nek következtében az olasz templomokban az olasz
királyért ezentúl igy fognak imádkozni: »Imádkoz
zunk nagyon vallásos királyunkért és kérjük az Urat,
hogy az örök béke érdekében adja meg neki, hogy
meghódítsa az összes barbár nemzeteket.« Nem
tudjuk, hogy hiteles-e ez a szöveg, mindenesetre
nagyon is a pogány ókori Róma stílusára emlé
keztet.
Emmaus felé. (Evangélikus theológusok folyó
irata I. évf., 2. sz.) Érdeklődéssel olvassuk, hogy
a soproni fakultáson Toivo Laitinen személyében,
aki december havában befejezte Helsinkiben tlieol.
tanulmányait, megjeleni az első külföldi theológus.
aki magyar nyelven hallgatja az előadásokat. Kíván
juk, hogy hazánkban jól érezze magát és nemze
tünk iránt tanúsított érdeklődése és szeretete tapasz
talatai nyomán erősödjék és gyarapodjék!

7. Az induktiv teológia jelentősége

Március
Március

»Takarításért különálló szobát adok m agányos
nőnek. II., Iskola-utca 45. Háztulajdonos.«
Orvosi hír. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protes
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A Revue de llon grio februári szám ában a
szerkesztő: H uszár Vilmos egyetem i tanár ism er
teti A lfred uon \Vofferer: Die W iederlegung der
Versailler
K riegssch u ldth ese
Derűn
HUS című
müvét, m elyben a szerző döntő érvekkel bizonyítja,
bogy a békekötés feltételeinek kidolgozására ki
küldött bizottság jelentése, mely a később
\e r sailles-ban aláirt béke 231 pontjának alapja, a leg
nagyobb mértékben hiányos, hibás. irányzaton,
hamis és részben ham isításon alapuló' kim utatja,
hogy Oroszország, Franciaország és Anglia nagyobb
m értékben voltak a háború okozói, mint a köz
ponti hatalmak A felelősség kérdésének fontossá
gát a franciák is érzik, mert pl a l.e Figaro 1!>2S
július 17-iki számában azt irta
Valóban.
ha
Németország nem bűnös, a béke igazságtalan De
igazságtalan akkor is. ha a felelősség megoszlik.«
A francia lapnak ezen állításából indul ki Wegerer
és tökéletesen igazolja azt. Rendkívül érdekes
Pierre p on t II. X o y es cikke, mely 1928 novem ber
11-én a newyorki »The W o rld « hasábjain jelent
meg. Fhhcn a szerző leírja szem élyes tapasztalatai
alapján azt a nagy n yom om ságot, m elybe Trianon
döntött tizenegy m illió embert
Jövőnk, szépirodalm i és tudom ányos fo ly ó 
irat 1929 január februári számában R őt hu Károly
budai ev. testvérünk a fu ra p szich o ló g 'a jelen tőse
géről ir és beszámol a párisi egyetem en tartod
kongresszusról, m elyen a tudom ányos világ igen
'kiváló képviselői vettek részi A résztvevők közi
nagyon kitűnt m unkásságával Hans D riesch lipcsei
egyetem i tanár, aki m egállapította, hogy a parap
szichológia nem hogy eltérítené az embereket vallá
suktól, hanem ellenkezőleg, még sok eltévelyedett
utheistát is ké|H‘s visszavezetni Istenhez, bitéhez,
egyházához. Sürgeti, hogy alakuljon C tudom ány
m űvelésére társaság, meri a nem zetközi kongreszszuson szom szédállam aink képviselve voltak, hazánk
pedig nem. m eri a cikkíró csak mint a lo n 
doni h asonló célú társaság tagja vehetett részt.
Dr. D om okos L ászló érdekes cikket kezdeti u
gondolat sugárzásának erejéről.
Gallé Tibor festőm űvész, hittestvérünk, grafikai
aquarcll és olajfestm ény m üveiből az Frnst-m uzcumban kiállítást rendeznek. A jeles festőm űvész sok 
oldalúsága és talentuma már több ízben feltűnt
A kiállítást február 24-én ünnepélyesen nyitották
meg. A kiállításon szerepelnek még Rudnay* Gyula,
Iványi-Grünwald Béla. Batthyány Gyula gróf. Cse
repes István. Nagy Imre festőm űvészek és Sidló
Ferenc szobrász. Gallé Tibor hittestvérünknek ez
alkalom ból is sok m egérdem elt sikert kívánunk.
Az evangélikus papnők lapjának februári szá
mában a nőegyletek szociális feladatairól irt jeles
cikket Glatzné, m elvben különösen az anyaság szel
lemének ápolását hangsúlyozza és lelkére köti a
nőegyleteknek, hogy segítsék a m unkanélkülieket
és iparkodásukkal teremtsenek otthoni m unkaalkal
makat az anyák részére.
Az eskü reform ja. Az uj ném et büntetőtörvény
a bizonyító esküt ezentúl alighanem csak igen sür
gős esetben engedi meg. Semmi jelentőségű ügyek
ben évente 2ő ezer ham is esküs feljelentés jut a
bíróságokhoz, ahol alig 10 százalékai érdem esítik
tárgyalásra. Az emberek gyakran félelem ből, tudat
lanságból vagy szociális nyom orból ejtik ki m eg
gondolatlanul az Istenbizonyt, ami elég nagy baj.
de m cgtorlatlanul kell hagyni sokszor a bizonyítás
lehetetlensége miatt a kapzsiságból és más rut
ösztönökből esküvel elkövetett hamis vallom ásokat
A törvényjavaslat azonban sújtani akarja az eskü
vel megerősített hamis vallom ás tevőjét.
Műsoros estély. Ilyet rendezett február hó 10-én
élni akaró és tudó soroksárpéteri evang. egyházközségünk is Putsch Ottó egy házfelügyelőnk véd
nöksége alatt saját tem plom alapja javára, m ely
uf?v anyagi, m int erkölcsi tekintetben fényesen sik e
rült. Fővárosi és helyi erők farsangi vígjátékokkal
és m agánszámokkal szerepeltek. Az estély sikere
ez alkalommal is a felügyelő áldott lelkű neje :

Hegyen épített város

szül. Krepuska Frzsébel általánosan ismert és tisz
telt buzgalmát dicséri 0 ottani gyülekezetünknek
valóságos bibliai Máriája. Mártája és thüriugiai
Frzsébel je egy szem élyben Tem plom alapjuk javára
már több ilyen estélyt rendezett. (Dr. Sz. M.)
K atholikus akció. Hcrm clink, kiváló murhurgi
egyetem i egyháztörténeli tanár és iró a »C h r. W e lt<
folyó évi i és 2 számában a jelenkori római
kafholicizniust, főleg a franciái és németet agilis
sajtója alapján ism erteti »K atholikus akción gyűjtő
fogalma alá foglalja ezt a kissé optim ista izü m oz
golódást. am ely a legkülönbözőbb elem eknek és
néprétegeknek külső egyesítésével s különféle jól szavuk alatt egyenesen a né fielet k lerikalizálásál és
fHifitdizálását célozza Még a szociáldem okráciát is
be tudta hálózni a maga körébe, am inthogy nálunk
a fővárosi W olff-párl és a német centrumpárt ,is
szövetkezett a szociáldem okráciával A S eredi prí
másunk »K ath oliku s igazsága« és a Vc/.v.s-féle »K a th olikus gondolat«, sőt az Appongi-téXe »K atholikus
ren aissan ce« is a külföldi pápás akció jelszava,
ahonnan hozzánk is eljutott és lapunk is ism er
tette S m égis H crm clin k m egállapítása szerint »a
iHifkíság te k in tély e a kath oliku s o rszágokban h a n ya t
lóban fan«, m ely a béke és a kultúra m issziójára
egyenesen »ein l'n seyen fü r die G eyem vart und
Zukunft d er Völkern. A pápaság nem zetközi tekin
télyének em elésére szolgaló szerződések vagy kon
kordátumok éppen az ellenkezőt eredm ényezik A
katholikus nagygvülésck is inkább a külső imponálás pápás egyházát, m intsem az igazi evan gé
liumi katholicitást fejezik ki. Fz nem a renaissance
haladásának az ú tja ' S ezen a Vatikán és a K lárinál
békekötése sem segít! (Dr. Sz-. M.
A nagyváradi presbyteriam is egyház, m elyről
m ull számunkban is m egem lékeztünk, történelm i
jelentőségű lépési tot t. midőn lelkésznövé avatta
fel január 27-én dr. Gyenge János lelkipásztor
feleségét Dr. Gyenge Jánosné, aki különben o k 
leveles tanárnő, már öt év óta végez lelkészi m un
kát, mint vasárnapi iskolák, ifjúsági és női bibliakörök
vezetője, szegények, betegek gondozója és a fel
nőttek gyülekezetében is, mint igehirdető. (Mint
hilvestárs és édesanya is példaképe lehet a keresz
tyén nőknek Miután a gyülekezet lelkészének kezébe
letette a lelkipászori fogadalm at, először a kél lel
kész áldotta m eg a biblia utasítása szerint kézrátétellel. azután sorba felvonult a 31 férfiből és
17 nőből álló presbyterium és balkezükben a bib
liát tartva, jobbjukat áldólag pihentették a tér
deplő lelkészno fején és egy-egy bibliai ige hangos
felolvasásával avatták a gyülekezet lelkészi szolgá
latára. Azután a felavatott lelkésznö m ondott hála
adó im ádságot, m ely m élységes hitéről, nem es
keresztyén lelkűiéiről és az isten országa iránt való
szent szolgálulkészségrol telt ékes bizonyságot A
gyülekezel aprnja-nagyja nagy lelki öröm m el vett
részt az ünnepségen és Isten kegyelm éből sokat vár
a
felavatott lelkésznö m unkájától. (Evangélium
Hírnöke 2. száma nyom án.)
Az j-fulvhadsereg--gel (Salvation-A rm y) a leg
utóbbi hetekben sokai foglalkoztak lapjaink és
egyik-m ásik
elárulta, hogy nincs helyesen
tájé
koztatva annak m ivoltáról. Sokan azt hiszik, hogy
egyházi jellegű felokezetlel van dolguk. Nem fog
talán ártani, ha 'tévedéseiket kiigazítjuk. Az üdv
hadsereg alapítója Tiooth W illiam londoni városi
m isszionárius volt és 1863-ban jutott arra az ö t
letre, hogy a bűn ellen való harcot katonailag
sz«r vezeti sereggel fogja .intézni. Sok nehézség
után sikert ért és Ina hadserege az egész világon
nagyszabású munkát végez. 1927-ben
jártam -Lon
donban, vendége voltam az üdvhadseregnek és
több népjóléti intézm ényét látogattam m eg m eg
felelő tiszti kísérővel. Jártam több éjjeli m enedék
helyen. ahol senki sem 'kap ingyen szállást, m in
denkinek fizetnie kell. 'Akinek nincs pénze, m eg
felelő num,kál kap, hogy tudjon fizetni. Láttam
azt az e lső hajlefKott 'is, m elyet az
alapitó 18(53ban alapított. Áz üdv had sereg többek között ősz-
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sze,gyűjti a londoni utcák papiros hulladókát. A
különböző nemű papirosokat osztályozzák, bálákba
sajtolják és eladják. <A teljesen hasznavehetetlen
hulladékokat különleges rendszerű kályhában eléégetik és az ágy nyert meleggel üzemben tartanak
egy nagykonyhát, mosodát és fürdőt, melyben m un
kásaik nagyon bflcsón m egfürödhetnek. Tartanak
heten kint nagy razziákat, mikor is éjfél után b e
járják az üdvlia/dsereg katonái a város azon kétes
hirü, helyeit, iahol (a szerencsétlen hajléktalanok
és (csavargók (tartózkodnak és barátságolsan m eg
hívják
őket
m eleg
reggelire.
Reggeli
után
evangéliumi előadást (tartanak vendégeiknek és biz
tatják őket, hogy flegyenek Jézus barátai, élje
nek iaz ő Itanitáya szerint, m int Isten gyermekeihez
illik. ,Az üdvhajdsereg (nem akar külön egyház
lenni, hanem szive sen [lát soraiban mindenkit, aki
barátja Jézusnak é s kom olyan akar a bűn ellen
küzdeni. Éppen lezért nem volna szabad benne mást
látni, mint egy bajtársat, aki talán más módszerrel,
ele ugyan azon (ellenség ellen folytat harcot Jézus
nevében Isten dicsőségére és az em beriség bob
dogitásáfl'a. Angliában hagy becsülete van az iulvhadseregnek. A (mostani 'zavarokat az a körülmény
idézte elő, hogy az alapitó fia, Bram well Booth,
mint főparancsnok, kora és egészségi állapota miatt
már nem tudott m egfelelni a nagy munkának és
azért a magas vezérkar, m elyben családjának több
tagja is jelen Molt, őt letette és uj főparancsnokot
választott. :A letett főparancsnok ezzel szemben a
bíróságtól kérte jogainak védelmét. Az uj főpa
rancsnokot, Higgins tábornokot, vezérkarával ’e gyütt
február 19-én fogadta Baldwin m iniszterelnök és
kijelentette neki, hogy a kormány minden erejével
támogatni fogja munkájában, mert az üdvhadsereg
az emberiség javát akarja előmozditani és céljai
azonofsok a nem zeti kormány céljaival. Az üdvhadsereg hazánkban is hasznos m unkát végez és
azért rászolgál minden komoly keresztyén rokonszenvére és támogatására, mert ojvan helyeken is
hirdeti az evangéliumot, aho|v,a a történeti egy
házak képviselői nem jutnak el.
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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 evan gélik u s egyháznak harm inc év óta
szerző d éses biztosító társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
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Ausztria. Emlékezetes a Los von Rom-moz
galom, mely Ausztriában néhány évtizeddel ez
előtt tetemesen gyarapította a protestáns egyházak
híveinek számát. A mozgalom időközben ellanyhult,
de telejesen meg nem szűnt és most — más“ for
mában — ismét erősödőben van. Bizonysága ennek
az a körülmény, hogy a háború befejezése óla
eltelt 9 esztendő alatt egyedül Bécsben 120.000
rém. káth. hivő hagyta el egyházát. Legtöbben
azonban felekezet nélkül maradtak. Ez bírta rá
a bécsi hercegérseket, hogy külön pásztorlevelé
ben hívja fel papjai figyelmét erre a mozgalomra.
Lelkűkre kötötte, hogy minden eszközzel szeret
tessék meg a hívekkel az egyházat és küzdjenek
teljes erejükkel az egyházat gyengíteni akaró törek
vések ellen. A bécsi protestáns egyházaknak 'a
mozgalomból kifolyólag 30.000 lélek nyereségük
van. Kellő felvilágosító munkával e téren még
szép eredményeket lehet elérni.
Az osztrák nemzeti tanács felszólította a kor
mányt, hogy a házassági törvényt hozza összhangba
a német birodalom hasonló törvényével, mert ezen
a téren Ausztriában a legnagyobb zavarok vannak
Templomunkat ábrázoló képes levelezőlapok
kaphatók a kiadóhivatalban, az egyházfinál és
■?gyes tőzsdékben.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
A sződligeti ev. fiók egy ház, javára a vasúti
vendéglőben március 2-án este 8 órakor és 3-án
d. u. 3 órakor műkedvelők előadják Zilahy élet
képét: Süt a nap.
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Szolid kiszolgálás!

Olcsó árak!

Dr. Masznyik Ujtestamentuma vászonkötés
ben, szép kiállításban 8 P-ért kapható a LutherSzövetség irodájában, II., Donáti-u. 49., II. 15.
Ugyanitt hirdetéseket is felveszünk

Elfogad biztosításokat a következőkre:

E m b erélet é s b a le se t, tűz,
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poggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.
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Ez pedig az ölök é le i hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isteni és akit elküldlel. a Jézus Krisztust! János e». 17.3.

E gyedül
Immár cljölj az óra. hogy szétoszol
jatok kiki az övéihez és engem egye
dül hagyjatok*.
(János lß, 32

— Mint mikor letarolt szántásokon át fütyül,
süvít a kora tavaszi szél, úgy hangzik felénk e
s z ó : Egyedül! Reménytelen lemondások, két
ségbeesett vívódások szava ez, igazi böjti szó.
Nem ólomesős esték hangulata ez, amikor unot
tan, fáradtan kopognak a cseppek az ablakon, ha
nem tragikus viharok ideje, amikor úgy jajgat,
sir valami bennünk, mintha lelkünk balatonjegének rianásai volnának, mintha a Bóra sis
teregne a kéklö Adria felett.
Az embernek vannak napjai, évei, amikor
teljesen egyedül érzi magát. Ez az egyedüllét
nem mindig jelenti a magányt. Oh vannak, akik
egyedülvalóságukat akkor érzik legjobban, ami
kor testileg legkevésbbé vannak egyedül, amikor
künn az élet olcsóvásárjában egyetlen feléjük mo
solygó szivet nem találnak, amikor útjukat ró
zsákkal szórják tele, amikor üstökösökként fény
lenek mások előtt (ez a nagyság egyedülléte) és
sietniük, futniok kell a magányba, hogy egyedül
ne legyenek, mert ott legalább gondolataikkal és
érzéseikkel társaloghatnak.
De a legárvábbak azok, akiket még ez ön
zetlen barátok, a gondolatok és érzések is elhagy
nak. El nem gondolható, hogy amig valaki
mozogni és cselekedni tud, gondolkodni és érezni
ne tudjon. És mégis vannak percek, amikor

mintha megfagynának az agy sejtjei és megder
medne a s z í v , hogy a következő pillanatban őr
jöngve tépje és taszítsa egymást gondolat és érzés.
És miként egyedüllétünket a vásári tülekedésben
érezzük legjobban, ugyanúgy érezzük a sírig való
elhagyatottságot a gondolatok és érzések e törvényenkivüli, ez elemi harca közben is.
Éli, Éli, lama schabaktani! Az istenember
ben a keresztfán állhatott e harc, az egyedüllétnek
e szörnyű harca, amikor a megkövesedett fájdalom
tekintetével nézett le az átkozódó, lelketlen tö
megre. Ezek a pillanatok azok, amikor az ember
menekülni akar a léttől, amikor pisztolya agyát
szorítja magában, amikor a méregpohár eröszakolódik reszkető kezébe. Óh, csak ezek az órák
soha ne jönnének. Vagy legalább volna mindig
erőnk az egyedülvalóság szörnyű perceit leküz
deni.
»Immár eljött az óra, hogy szétoszoljatok
ki-ki az övéihez és engem egyedül hagyjatok.«
Jézus már látja sorsát, menjetek ti boldogok
családotokhoz, engem hagyjatok magamra, ne
kem azért nincs családom, mert családom az egész
világ. Keserű fájdalom ! Sir a teste, mert néha
nehéznek tűnik az isteni misszió. Nem is volt
senki, aki a döntő pillanatban oly egyedül lett
volna, mint ö.
És ez az egyedüllét — ha csak valaki Krisztus
lelki erejével nem rendelkezik, igen nagy veszélye
ket rejt magában. Gyümölcsei rendre: az ön
gyötrődés, fekete éjszakáknak ez a sárga réme ;
a búskomorság, amely körülbelül egyenlő az
Istenről való megfeledkezéssel ; a világkerülés és
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embergyülölet, amely gyűlölet a gyűlölet miatt
és ezek kísérői, amelyek a magasabb szellemi élet
megölői.
De van egy másik egyedüllét is, amely veszé
lyeket nem rejt magában, amely csak a lélek gya
rapodását eredményezheti. Mondjuk ezt az egye
düllétet inkább magánynak. Ezt a magányt a bojt
megkívánja. Ennek a magánynak legbecsesebb
ajándéka a csönd. Próbáljátok meg egyszer, vo
nuljatok félre és mást ne tegyetek, csak feszülten
figyeljetek a csöndre. Csudákról fogtok hallani,
titkokról, amelyeket profán fülek még nem hal
lottak. A lélek szédületes mélységeibe fogtok leszállani. Jézus Krisztus igén sokszor járt egyedül,
különösen élete utolsó idején. Pedig őt igazán nem
lehet emberkerüléssel vádolni. Egyedül kellett
maradnia, hogy végső nagy feladatára a csöndtől
kérjen tanácsot. Csak ez a csönd, az egyedüllét
nek ez a nemes adománya ösztönöz minket elmé
lyedésre.
Ez az egyedüllét, magány, csönd az alkotás
ideje. Sokan kutatták már, hogy Jézus élete
tizenkettedik évétől a harmincadikig hol volt és
mit csinált. Mi azt hisszük, alkotott, épített. Ke
reste az egyedüllétet, a magányt, hogy nagy rend
szerét felépíthesse. És a többiek? Buddha is
hosszú időre elvonult a világtól, mert építeni,
alkotni akart. Az alkotás ez idejére Mohamednek
is szüksége volt. Luther is a kolostor magányában
érett reformátorrá. És az emberiségnek többi
zsenijei? Beethoven futva menekült a magányba.
EmbergyülÖlőnek tartották. Pedig az egyedül
létet az alkotás géniusza parancsolta neki.
Akik kétségbeesésükben kiáltják: Egyedül,
egyedül ! — azok egyedül maradnak. Akik tuda
tosan keresik az egyedüllétet, soha egyedül nem
lesznek. Eszmék, gondolatok zsonganak bennük
az örök jó, szép és igaz szolgálatában.
Jézus legegyedülibb a böjtben volt, akkor is
készült legnagyobb útjára, a Golgothára. Ha ez a
szomorúságában is oly áldott böjt minket is az
iidvosztó magányba küld, talán mi is bátrabban
nézünk golgotháink elébe és a nagypéntek után
mireánk is diadal v á r . . .
Szántó Róbert
Hlavács Kornélné. 7-én temettük Hlavács
Kornélnét. Koszorút tettünk s könnyeket hűl-'
láttunk koporsójára. Az elhunyt éveken át volt
napsugara szerkesztői ülésünknek. Mikor meg
jelent közöttünk, mindig úgy éreztük, hogy vala
honnan a magasból szállt le hozzánk. S most,
hogy elköltözött, most meg úgy érezzük, hogy itt
van köztünk és halljuk kedves hangját és látjuk
bájos mosolygását. Pedig a mi napsugarunk már
az égben lakik s csak áldást hozni száll le hoz
zánk. Áldás volt élete, áldott az emlékezete.
A Szerkesztő Bizottság.
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M árcius í5-i gondolatok
Csakúgy, mint az egyes embernek, a nemzet
nek is vannak örömtől vagy fájdalomtól meg
szentelt ünnepnapjai. Nekünk magyaroknak is az
évnek egyes napjai dicső emléket, más napok fáj
dalmas visszaemlékezést jelentenek. De egy nem
zetnek sincs oly szent harmóniában a legszebb
ünnepe, mint nekünk magyaroknak. Mikor a ter
mészet készül a nagy ébredésre, mikor megindul
a nagy megújhodás, mikor a halálon is diadalmas
kodó Krisztus dicsőséges feltámadását ünnepeljük,
akkor ünnepeljük legdrágább nemzeti kincsünk,
szabadságunk ünnepét. Igaz, hogy e fenséges har
móniába a gyászos Trianon óta diszharmónia ve
gyül. Nem tudunk most úgy örülni a kikeletnek,
nem tudunk oly lelkes hévvel ünnepelni, egyedül
a Krisztus feltámadása ad még erőt, reménységet
lelkűnknek. Szabadságunk szomorú szabadság.
Lábunkkal nem dobbanthatunk, hogy : »Talpra
magyar«— mert le van vágva. Kezünket nem
tehetjük szivünkre, nem emelhetjük esküre :
»esküszünk«— mert le van vágva. Csak a meg
maradt, kínban vergődő csonka testünk érzi meg
a márciusi szellő susogását. Megérzi, mert abból
nemcsak a tavasz, nemcsak a feltámadás ígérete
szól. Nemzeti szabadságunk bátor harcosaitól hoz
üzenetet a márciusi szél. Magyar testvéreim nem
halljátok? Kossuth üzen ! Petőfi buzdít !
Ilyenkor tavaszi éjjeleken nyugtalan a ma
gyarok álma. Régi szabadsághősök szellemei jár
nak közöttünk. Ó nem rémitgetni jöttek vissza
ők, nem. Inkább bátorítani, serkenteni, a hazáért
élni és ha kell, meghalni tanitani járnak ők vissza.
Hogyha majd eljő a nagy ébredés,, készen legyünk
a feltámadásra.
Hogy valami feltámadjon, szükséges előbb
meghalnia. Hogy valamiből uj élet fakadjon, a
réginek el kell pusztulni. A mi nemzeti feltámadá
sunk is csak úgy jön el, ha meghal bennünk a rom
landó, hogy feltámadhasson a romolhatlan. Mi a
romlandó bennünk? A bűn, a vétek, a sok rossz.
Ha meghal bennünk a sok pártoskodás, viszályko
dás,'szeretetlenség és ennek helyét testvéri szeretet,
egymás megbecsülése és segítése foglalja el, akkor
reménykedve hallgatjuk a márciusi szellőben a
feltámadás, a szabadság, az. örök élet Ígéretét.
Bethaniai Mária.
A budai Luther Szövetség f. hó 18-án d. 11. 5
órakor választmányi ülést tart. Az ülésnek ünne
plés kerete lesz. »Március 15-ik«-ére emlékezéssel
dr. Schindler Gyula alelnök »Kossuth Lajos ön
zetlensége« címen előadást tart. Kérjük választ
m ányi tagjainkat és a szives érdeklődőket, hogy
az ülésen minél többen jelenjenek meg.
üzv. Szent-Islvány Gyuláné szül. Pfeilmayer

Irma, a
nagyhírű
elhunyt.
főiskolai

soproni erdészeti és bányászati főiskola
volt tanárának özvegye 68 éves korában
Szent-Istvány Gyula kiváló festőművész és
tanár édesanyját gyászolja az elhunytban.
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A soproni eg yetem
k érdéséh ez
Nagy tervekkel dolgozó kultuszminiszterünk
a Pesti Napló 1928 dec. 16. számában irt vezér
cikkben felvetette a soproni egyetem eszméjét,
melyet ö úgy gondolna megalkotni, hogy a pécsi
egyetem Sopronban működő evangélikus hittudományi karához mint jogi kart a három össze
vont felekezeti jogakademiát állítaná és ezeket
kapcsolatba hozva a bányászati és erdészeti akadé
miával és a magyaróvári gazdasági akadémiával :
igy kialakulna egy u. 11. őstermelést egyetem.
A soproni egyetem kérdéséhez többen hozzá
szóltak, igy a Pesti Napló dec. 21.-i számában
a város képviselője, Hermann keresk. miniszter
és Simon főispán, a 23-i számban Tliurner polgármester nyilatkoztak meg, természetesen az ügy
mellett. Tárgyalták a kérdést a soproni helyi
lapok is és végül febr. 14-én a felsőházban inter
pelláció is hangzott el ez ügyben. Mivel a soproni
egyetem ügye az evangélikus magyarságot érinti
legközelebbről, szabadjon ez oldalról is meg
világítani a kérdést.
Hazánk szent testéről ideiglenesen letépett
Pozsonyban annak idején evangélikus jellegű
egyetem létesült és az ottani régi múltú evangé
likus theologiai akadémia az egyetem hittudományi
karává alakult volna át. Az egyetem az össze
omlás után menekülni volt kénytelen és Pécsett
talált uj hajlékot, azonban nem teljes egészében,
amennyiben az evang. hittudományi kar nem
követhette egyetemét uj székhelyére, az erősen
katholikus jellegű Pécsre, hanem Sopronban ta
lált uj otthonra. Ezzel az Erzsébet tud. egyetem
elvesztette evang. jellegét. Katholikus jelleget
akarnak adni a Csanádi kath. püspökség jelenlegi
székhelyén, Szegeden működő volt kolozsvári
tud. egyetemnek is. Igy tehát megint mi, evan
gélikusok vagyunk a mostoha gyermekek, akik egy
felsőházi tagságunk után elvesztettük egyete
münket is.
Mivel nem tartom valószínűnek, hogy a három
különböző felekezeti jogakadémiát közös nevezőre
lehetne hozni, a soproni egyetemnek egyetemi jel
leget az evang. theologiai fakultás és az Eperjesről
Miskolcra menekült evang. jogakadémia mint jogi
fakultás adna. Az eperjes-miskolci jogakadémia
beolvasztásával pedig evangélikus egyházunk a
pozsonyi theologiai akadémián kívül egyelőre,
ideiglenesen lemondana az eperjesi ősi, 1667 óta
fennálló országos hírű önálló evang. kollégiumunk
ról, tehát — fájdalommal bár — theologiai és jogi
akadémiánkról is. Ezen áldozatokkal szemben az
evang. magyarság joggal kérhet — már csak az
egyenlő elbánás elve alapján is — egy evang. jel
legű tudományegyetemet, hittudományi, jogi és
bölcsészettudományi karokkal.
Ennek a soproni tud. egyetemnek felállítása is
minimális áldozatokkal járna, hisz a theologiai és
jogi karok meglévén, csak egy bölcsészettudo
mányi kar felállításáról volna szó. És ez sem
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járna nagy nehézséggel az alább elmondottak
alapján.
Ugyanis úgy a hittudományi, mint a jogi
karon vannak már meglévő tanszékek, melyek
minden további nélkül elláthatnák a bölcsészettud. hallgatók oktatását is. Igy pl. a hittud. karon
rendes tanára van a filozófiának, a sémi, az
ógörög nyelveknek stb., az cperjes—miskolci jog
akadémiánk kiváló dékánja : Bruckner, országoshirü történész, stb. Egy uj bölcsészettudományi
kar felállításánál a nehézséget rendesen a termé
szettudományi tanszékek s a vele kapcsolatos
laboratóriumok felállítása okozza. Azonban a mi
soproni tud. egyetemünknél e nehézségek is
könnyen legyőzhetők a bányászati és erdészeti
főiskola segítségével.
Ugyanis e főiskola természettudományi tan
székeinek tanárai (jórészt bölcsészdoktorok) mint
tud. egyetemi megbízott tanán k, szakelőadók —
ha ideiglenesen is — egyúttal és egyidejűleg jól
felszerelt tanszékeiken előadhatnának a bölcsész
tud. kar hallgatóinak is. így pl. a főiskolán rendes
tanszéke van a növénytannak, ásvány-földtannak,
kémiának, fizikának. E szakok tanárai rendes
tagjai lehetnének a soproni tanárvizsgáló bizott
ságnak és tanárképző intézetnek. Erre Budapesten
is megvan a példa, amennyiben a tud. egyetem
természettud. és mathematika szakos tanárje
löltjei átjárnak műegyetemi előadásokra és a müegy. tanárok egy része tagja az itteni tanárvizsgáló
bizottságnak.
Ez a megoldás mindenesetre csak ideiglenes,
de mégis csak lehetővé tenné a soproni tud. egye
tem mielőbbi felállítását.Ha majd a trianoni »béke*
revíziójával visszakapjuk elvesztett területeinket,
igy Sopron is a vidékét, akkor majd lesz módunk
a hiányzó tanszékek, laboratóriumok felállítására.
Szerény véleményünk szerint e soproni tud.
egyetem felállításával a magyar kultúrának, a sok
szor és joggal hangoztatott »kulturfölényiinknek«
nagyobb szolgálatot tennénk, mint egy ugyancsak
össze nem illő részekből (műszaki főiskola, theolo
giai, jogi kar, gazdasági akadémia) összetákolt’,
erőszakolt u. n. *őstermelésig egyetemmel. Igy meg
tarthatná a maga önállóságát, sajátos jellegét az
ősi bányászati és erdészeti főiskolánk, melynek
kívánsága a műegyetemi rangra való emelkedés
és megvalósulna az evang. magyarság jogos kívá
nalma, az önálló, evang. jellegit tud. egyetem, vagyis
a »civitas fidelissima« minden költségtöbblet nélkül
két főiskolához jutna, már pedig a kettő mindig
több mint az e g y !
A.
K. Gv,
Helyet adtunk e nagyforffosságu és közérdekű
cikknek, mely uj szempontok fölvetésével mint
könnyen megvalósítható célt tárja elénk, evang.
magyarok elé, az önálló, evang. jellegű soproni tudo
mányegyetemet. E jogos követelésünk nélkül evang.
egyházunk semmi körülmények között nem mond
hat le az önálló eperjes-miskolci jogakadémiánkról.
Különben is cikkünk szerint a soproni tudományegyetem felállítása, amelyhez az evang. tanár
képzés miatt is ragaszkodunk, sem járna költségtöbblettel, szemben egy csak erőszakoltan fel
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állítható u. n. »őstermelési egyetemmel». Ez is meg
valósulhat idővel, ha Kassa és Eperjes felszaba
dul, mert elveszett városaink közül ezek vissza
csatolása látszik legvalószínűbbnek. így a felsza
badult Kassa jogosan követelhet hűségéért, szen
vedéseiért egy főiskolát. Tessék akkor odavinni
a budapesti közgazdaságtud. egyetemet, amely
egyesítve az ott működött jeles gazdasági akadé
miával, sokkal jobban megfelelne egy »őstermelési«'
egyetem követelményeinek. Most azonban sajnos
egyelőre csak a soproni tudományegyetemről van
szó, amelynek felállításáért — hisszük — evang.
egyházunk is kész minden áldozatra. Felhívjuk és
felkérjük a fentebbiek alapján püspökeinket, főleg
Kapi püspököt, felügyelőinket és azok élén báró
Radvánszky egyetemes felügyelőt, nemkülönben
a soproni evang. theol. kar dékánját, a miskolci
jogakadémia dékánját, evang. tanáregyesületünk
kiválóan tájékozott elnökét s egyházunk felsőházi
tagjait és nemzetgyűlési képviselőit, hogy szólja
nak felvetett kérdésünkhöz és keltsék föl iránta
a szükséges erkölcsi és anyagi érdeklődést. A sop
roni tudományegyetem vonzó kapcsa lehetne az
elszakított nyugati és felvidéki részeknek. De
a felső Dunántúl is Pécs helyett Budapestre tódult.
Ezt Sopron most tehermentesítené s egyeteme
volna a Kemenesalja és Répce-mellék evang. szinmagyarságának is. S még egyet. Az őstermelési
egyetem részei 3 gazdához tartoznának, u. m.
a kultusz-, pénzügy- és földművelésügyi minisz
tériumhoz s igy összeerőszakolásuk már csak
emiatt sem valószínű. S különben is ősi selmeci—
soproni bányászati és erdészeti akadémiánk semmi
körülmények között sem akarhat gazdát cserélni
vagy önállóságát feladni. Hisz természetszerű
óhaja műegyetemi rangra való emelkedése, ami
egyelőre Sopronnak is vitális érdeke. Hozzászólá
sunkat Thurner polgármester szavaival végezhet
jük : »Polgártársaink megbízásából arra. kérem
gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közkotatásügyi
miniszter u r a t: indítványozza csak az 5-ik egyete
met Sopron megmentésére. .. Sopron kéri, követeli
ily fegyvertárs felállítását a »civitas fidelissima«
falai között.« Többizben is hangoztattuk, hogy
szégyenteljes állapot evang. theol. fakultásunknak
az egyetem székhelyétől való távoli működése.
Az evang. jellegűnek indult pozsonyi, most pécsi
egyetemnek már is kath. temploma van kath.
egyetemi istentisztelettel. Méltányos tehát Sopront
Petőfi, Kossuth vagy Bél Mátyás nevéről való elne
vezéssel uj egyetemi székhellyé tenni. Természetes,
hogy Eperjes elvesztése miatt vérzik a szivünk!!
Dr. Szlávik Mátyás.
Felső Dunántúli Evangélikus Ifjúsági Konfe
rencia lesz m árcius 16—17-én, szombaton és vasár
nap Celldömölkön elsősorban azon gyülekezetek if
júsága részére, melyek a Balaton, Duna és osztrák
demarkáció közti területre esnek, továbbá hivata
losak a Dunántúlon levő összes ifjúsági egyesü
letek tagjai. A konferencia kétnapos, a celldömölki
gyülekezet és ifjúsági egyesület vendége. Részvé
teli dij összesen 4 pengő fejenként. Lesznek elő
adások, bibliakörök, mozgófilm-bemutató, vidám
Programm, vallásos estély stb. Résztvevők féláru
jegy váltására jogosító igazolványt kapnak. KIÉ
Evangélikus Ága Budapest, üllői-ut 29. II. emelet.
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H o g y a n fo g a d ta k a p á p á k ?
Adalék a pápai udvar illemtanához.
Krisztus »földi helytartója< a szenvedések
löviskoszorus és golgotás ösvénye helyett a külső
fény és emberi tetszelgés kényelmes ország
út] át járja századok óta. Evangéliumi hitünk
világossága mellett ennek a mesterkélt »helytartóságnak' minden gyarlóságát, őszinteségben
és igazságban való fogyatkozását nyilván látjuk.
Igazságot, szeretetet, békét hogyan remélhet az
emberiség onnan, ahol minden csak számitás,
merő érdek, megalkuvás és »emberi bölcseség
hitető beszéde.«
Ezeket a gondolatokat ébreszti és erősiti
meg bennünk az, amit egy francia szemle nyo
mán olvasóinknak úgyis mint kortörténeti ér
dekességet, úgyis mint a pápák rabulisztikus
gondolkodásmódjára jellemző esetet közlünk.
A meddő szertartásokkal megkötözött pápa
a Ceremóniáié Romanum előírása szerint tar
tozik viselkedni. A C. R. előírja: »Semmiféle
nő nem étkezhetik őszentsége jelenlétében, le
gyen bár királynő, császárnő vagy a pápa
közeli rokona.« Ezt a parancsot ügyes kibú
vókkal 1535-ben és 1598-ban áthágták, a leg
érdekesebb ilyen eset azonban Vasa Krisztináé
volt. Vasa Krisztina a nagy Gusztáv Adolfnak,
a 30 éves háború hősének leánya volt. Dicső
atyját 6 éves korában elvesztette, majd a je
zsuiták hatása alá kerülve, mindjobban rokon
szenvezett a kalholikus vallással. Meg kell em
lítenünk nagy müpártolását, tudásszomját. Az
ő meghívására ment a nagy Descartes .Stock
holmba élete végén. Krisztina 28 éves korá
ban, 1654-ben a svéd trónról leköszönt. Min
dent elkövetett az északi országok katholizáláisára. Téritői mindent megbocsátottak és el
néztek neki »magasabb céljaik« érdekében, igy
volt lehetséges az és az ő lelkűket terheli, hogy
Krisztina 12 éves korától kezdve a legszaba
dabb életet élte, melynek betetőzése, de nem
vége az volt, midőn Krisztina Fontainebleauban, XIV. Lajos francia királynál való inulatása idején, 1657-ben kedvesét Monaldeschit
a Galerie des Cerfs-ben meggyilkoltatta. Nem
is titkolta el, sőt kérkedett vele.
Ez a Krisztina 1655 dec. 26-án, már mint
cxkirálynő, VII. Sándor pápához megy za
rándokúira. A Vatikán nagytermében ebédel
nek együtt, ott hol a pápa az adventi és böjti
prédikációkat szokta hallgatni. A pápa helye
a baldachin alatt volt, Krisztinának az asztala
azonban csak a baldachin egyik oldalának a
szélső rojtos dísze alá kerülhetett, amely ezen
kívül még cca egy arasznyival alacsonyabbra
volt téve, mint a pápáé. De volt ennél kénye
sebb kérdés is, az ülőhelyé. A C. R. szerint
fejedelmi személyeket csak karosszékbe szabad
ültetni, m ár pedig Krisztina ekkor lemondott,
»tiszteletbeli« királynő volt csupán. A kérdést
úgy oldották meg, hogy Berninivel egy fele
más széket terveztettek, mely félig hátas, félig
karosszék volt. Ezzel aztán e földrengető pro
bléma is elintézést nyert.
Sokkal több kiszámítással, színpadiassággal
és pompával ment végbe Krisztina második fo
gadtatása 13 év múlva, 1668 dec. 6-án, midőn
IX. Kelemen volt a pápa. Krisztina a pápát
még mint Rospigiiosi bíborost jól ismerte ál-
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lamtitkára Azzolino bíboros közös barátjuk ré
vén. Szívesen fogadta is öt a pápa, hogy m eg
köszönje munkáját a kalholicizmusnak északon
való fejlesztése körül és pápává vála;ztását is,
melvben Krisztinának nagv része volt. Az a
11 óv előtti gyilkosság s az utána való hírhedt
dolgok őszentsége részéről elnézésben részesül
lek és miért is ne részesedhettek volna, mikor
a Napkirály annak idején pár napppal a gyil
kosság utón nagy pompával ünnepelte a ki
rálynőt.
De ne sokat elmélkedjünk a helytartói
udvarba 1 is alkalmazott kettős morálról, néz
zük a fogadtatást, hogy ilyen előzményekhez
méltón foivt-e le.
Ismerjük már a törvényt, hogy a pápának
növel együtt étkezni nem szaba I. de tiltja azt
is a C. R., hogy a pápa palotájában nőket fo
gadjon és hogy nem istentiszteleti helyen, hol
a pápának prédikálnak, nő lehessen jel »11.
Ezért a fogadást dec. 5-én. szombat ti n
úgy Ixmyolitották le, hogy Krisztina egyszerű *
kocsiban, minden kiséret nélkül jelent meg a
Quirinál (mert IX. Kelemen ezt jobban sze
rette, mint a Ya'ikánt) cseléd be járója előtt és
azon ment fel. Egy terembe jutott, hol Az
zolino bíboros 12 kamarással fogadta. Kisvár
tatva belép a pápa, áldást oszt, pár udvariassági formulát váltanak, majd a pápa egy kü
lön zárt fülkébe megy, ahonnan csak a pré
dikáló I1. Oliva jezsuitát látja és az is csak
öt, a királynő egv másik zárt fülkében válik
láthatatlanná.
Ilyen csür-csavaros, taimudi szörszálhasogalással minden formális garancia megtörtént.
Ugyanis a pápa nem fogadta Krisztinát: az
fogadta öt. Igaz. hogy a pápa palotájában, de
ide nem a főkapun, lépcsőházion, galériákon
jutott el. mely a látogatóké. Es ezért sem volt
a fogadás fogadás, mert a prédikáció után külön-külön, köszönés nélkül vonultak vissza, mert
miért is köszöntek volna, hiszen nem együtt
hallgattak prédikációt, hanem külön. Ugy-e
mily világos?
Mindeközben egy gyilkosság súlya, egy sze
rencsétlen élet egyéb atka megelégedetten ter
peszkedett el a pápai palladium alatt, hogy
beteljesedjék, amit Jézus mond azokról, akik
megszűrik a szúnyogot, de általengedik a te
vét.«
A másnapi ebéd alkalmával a dec 5-iki
mulasztásokat a legnagyobb nyilvános pompa
pótolta. Krisztina ettől a pápától már a karosszéket is megkapta — igaz, hogy a krónikás
feljegyzése szerint, aranyozás nem volt rajta
és kisebb volt, mint a pápáé.

Or. II. I.
Szülői érlekczlel voll a hiiilapesli cvang. leány
kollégiumban m árcius 1-én. A több, mini száz szülő
d ő lt liuttkay-M iklián Gyula vallástanár az iskolai
tanulmányi kirándulások nevelő hatásáról értekezett,
kiemelve hazánk m egism erésének fontosságát Utána
dr. Imre Sándor ny. állam titkár, a pedagógia pro
fesszora tartott előadást Jó tanulók, rossz tanulók
címen, bőséges tanáccsal látva el a jeícnvolt szü
lőket tanuló gyerm ekeik helyes megítélés" és neve
lése érdekében. A sok szép gondolatot dr. Zim m ernumn Ágoston iskola felügyelő köszönte meg a lenlartó egyház nevében a neves tudósnak, ki mint az
iskola egyik növendékének atyja is készséggel vál
lalkozott e tanulságos előadásra

A le g s z e b b

m a g y a r lá n y

Parisban az európai nők nemzeti szépség
versenyén Simon Erzsébet, egy tizcnkilcnceszlendös* inagya»* kisleány vitte el a pálmát. Eg}’
esztendőre Simon Erzsébet viselheti a Miss
Európa nevet és élhet abban a hitben, hogy
Európa legszebb leán ya.. .
Napjainkban, mikor az egész világ Iélekzclvesztö versenyfutásában olyan nagy jelentő
ségűvé váll minden téren az elsőség kérdése, két ségtelcnül nagy dolog e z . . . Egyénileg is, meg
abból a szemponll>ól is, hogy az ilyen dicsőségekből valami arra a népre és arra a földre
is rásugárzik. amely az ilyen elsőket kitermeli
s egy-ogy ilyen kecses és finom rózsabimbói is
h a jt. . .
Sokat, nagyon sokat lehetne beszélni ezzel
a sikerrel kapcsolatban...
Mindenekelőtt le kellene szállítani ac érté
k é t... Meg lehetne vigasztalni mindazokat
a leányokat, akik nem nyerték el ezt a dijat
és akik nem vettek részt ebben a versenyben,
hogy az ilyen győzelmeknek milyen nagyon relativ értékük van. A kiválogatás kezdettől fogva
csak nagyon szűk körre szorítkozik, azért a/,
eredménye is csak erre a szűk körre nézve
á l l . . . . Azután lehetne lieszélni arról, liogv a
kiválogatásban mennyi véletlen és m n in i ki
nem számítható esély, mennyi jx>lilika és ra
vaszság érvényesül, ami az eredményi magát
nem mindig emeli minden kétségen felül ..
Azután sokat lehelne gondolkozni azon.
hogy mit is ér az egyéni sors és az örökké
valóság szempontjából egy ilyen szépségver
seny és egy ilyen szépsegversenygyőzelem . . .
A keszthelyi orvos leánya egyszerre kivágó
dik megszokott környezetéből, abból a lalajIk>I, amelyen kivirult. Atültctödik a nagy világ
szín p ad ára... Ki tudja, meg tud-e ennek a
talajában kapaszkodni gyökereivel? Megkapja-e
lielole azt a táplálékot, ami termetét kecsessé,
arcát rózsássá, szemét fényessé, homlokát tisz
tává teile? Mcgtaláija-c valaha még azt a lx>ldog és harmonikus környezetet, amelyből ez
a kápráztató siker egyszerre kiemelte, márólholnapra elsodorta?... Es ha a szerencse öléin*
kapta s rohanvást viszi előre, vájjon ez a szép
ség nem lesz-e háló, amelybe belekavarodik?
Vagy hályog, amelv elhomályosítja tiszta látá
sát? A siker forgószele nem ragadja-e el az
idillikus boldogság biztos alapjáról az életnek
abba a forgatagába, ahol nincs többé megállás
s ahol az ember mindig felszínen maradva
csapongva él, - nem tudja miért és sem a
jelenbe, sem a jövendőbe nem lúd egy pil
lanatra sem igaz gyökeret v e tn i... S ha majd
egyszer Simon Erzsébet arca is megráncoso
dik, Simon Erzsélict haja is megöszül és Miss
Európa 192!) is öregasszony lesz, nem fogja-e
visszasírni a kis keszthelyi házat és azt a
fiatalságát, amikor még nem is gondolt arra,
hogy a szépség jogán istennője diadalszeke
rén fog ülhetni egy ideig?!...
Ezek azonban oly általánosságban mozgó
elmélkedések volnának, amiket mindenki vé
gig gondolhat és amik nem éppen kívánkoz
nak nyilvánosság elé.
De van ennek a győzelemnek egy olyan
mellékes körülménye is, ami miall mégis fel
kell figyelnünk rá.
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Ha kimegyünk az utcára, minden tiz lány
közül nyolc úgy jár és úgy viselkedik, mintha a
bolondok házából vagy még rosszabb helyről
szabadult volna. Az arcát rizsporral, festék
kel kendőzi ,a szemét úgy aláfesti, mintha éj
félkor valami rossz helyen démont akarna ját
szani, a száját úgy kimázolja, hogy szánalmat
ébreszt, a haját lehúzza a homlokára, mint a
zsiványók, rövid és szűk ruhája az Ízléstelen
ség netovábbja ... Mindehhez egy ilyen szána
lomra méltp teremtés azt is hiszi magáról,
hogy szép. Talán az apja, meg az anyja is igy
büszke rá, mert a lányuk sikkes és modern
s mert ez ma igy divat. Már pedig jaj volna*
annak, aki a divat iramát nem birná s aki
csak egy hajszálnyira elmaradna a szomszédja,
a barátnője vagy riválisa m ellett...
Simon Erzsébet 1929 Miss Európája szép
ségkirálynő lett anélkül, hogy a kendőzésnek
ezekhez a ma természeteseknek, divatosaknak
és urasaknak tartott eszközeihez fordult volna.
Arcát nem fedte púder és festékréteg, ajka
nem volt rúzzsal vörösre mázolva. Tiszta, üde
kisvárosi bája szerezte meg a győzelmét. Le
het, hogy pályája még tovább is emelkedik,
hogy még a földkerekség szépségkirálynője is
lesz... Ezen azonban felesleges volna töpren
geni... Ez az európai vonatkozásban elért
győzelem, ez a mesterséges szépitőszerek nélkül
elért hallatlan siker igy is elég ékesen szóló!
Úgy látszik, egy nagyvilági zsűri szakit azzal
az őrülettel, amely minden — nem is rég —
feltétlenül tisztességtelennek perhorreszkált ken
dőző szerrel undorig visszaél, a nyomor által
szántott barázdák és nyomok letakarására hasz
nált »szépítő« eszközöket becsempészi tisztes
séges polgárcsaládokba és olyan züllött külse
jűvé teszi a mai társadalom képét, hogy sirni
lehetne ra jta ... Ez a zsűri nem indokolta
ugyan Ítéletét, de abból, hogy igy Ítélt, azt ol
vashatjuk ki, hogy ezeknek a bizonyára vá
lasztékos ízlésű uraknak a véleménye is viszszatért ahhoz a régiesnek deklarált, a fiatalság
és a korszellem által oly gúnyosan lemosolygotl és oly fölényesen elintézetlnek tekintett vi
lágnézethez, amely azt tartja, hogy szép az, ami
tiszta, szép az, ami jó, szép az, ami hamisittatlan, szép az, ahol a test és a lélek tökéletes
harmóniában van, szép az, mikor a lélek szép
sége dominál még az arcon is.
Ha mi mondjuk, ha férjek mondják, apák
dörmögik, fiuk morogják, anyák suttogják, ne
vetnek r a jta ... Simon Erzsébet diadalán ke^
resztül azonban talán ráeszmélnek erre azok is,
akik testi megjelenésükre súlyt fektetnek s akik
ilyen primitiv eszközökkel akarnának és szeret
nének érvényesülni... Azok a nők, akiket a
divat rászoktatott erre az ízléstelenségre, azok
a tökéletlen és esztelen kis leányok, akik miatt
puderrazziákat kell tartani az iskolákban, akik
közül sokan abban a hitben élnek, hogy a rizs
poros doboz és a ruzsrudacska nemcsak a
szépségükhöz, hanem a boldogságukhoz és a
mennyei üdvösségükhöz is hozzátartozik ...
És talán jobban magukra találnak a szü
lők és testvérek! A tisztességes világnak az a
háttérbe szorított Ízlése is talán magára talál,
amelynek alig volt már egy talpalatnyi helye
közöttünk, s amely -azt vallja, hogy a kulturembernek nem a szépség a legfőbb istensége, ha

nem az, a sok egyébb, ami az esetleges szép
ségnek messze fölötte áll, s aminél a tiszta víz
ben Araló mosakodás és a kendőzetlen tiszta
ság is nagyobb, ezerszerte nagyobb kulturérté k ... .
Egy fecske ugyan nehezen csinál nyarat,
de mi már annak is örülnénk, hogyha a
divat révén jutnánk megint egy olyan atmosz
férába, amely a tisztaságot, a kendőzetlen
őszinteséget újra értéke szerint megbecsülné.. .
Ha ez a felfogás diadalt aratna, akkor mi is
sokkal közelebb jutnánk általa ahhoz a célhoz,
hogy erről az álláspontról megtegyük és meg
lehessük azt a lépést, amit az evangélium szel
lemében és az örökkévalóság szemszöge alatt
meg kell tennünk, hogy tudniillik a s z í v jósá
gát, a lélek emelkedettségét, a gondolkodás ne
mességét és a tudással egy nevezőre hozott
hit bölcsességét mindennél többre becsüljük...
Még Miss Európa szépségénél i s ... S még ak
kor is, hogyha mi magunk is nők volnánk és
olyan szépek volnánk, hogy sikerrel konkur
álh a tn á n k vele...
.

F ö ld v á r i Á b e l.

E gym ás k ö z ö tt
Rovatvezető : Borbély Ilonka.

R ú zs-r a zzia
Lehetetlen szó nélkül elmennein a közelmúlt
ban lejátszódott gyermeklragédia mellett. A napi
lapok az esetet túlzott részletességgel megírták, én
tehát nem is erről, hanem az ennek kapcsán meg
tartott szülői értekezletről akarok szólani.
Ezen a szülői értekezleten ugyanis arról volt
szó, hogy a serdülő leányok szülői felháborodva
tiltakoztak az ellen, hogy a tanárok és tanárnők
leányaik »belügyeibe« avatkozzanak. Az ő állás
pontjuk ugyanis az, hogy 14—16 éves leányokat
lehetetlen eltiltani a púder és rúzs használatától.
Megdöbbenve állok meg e kijelentés mellett. Mi ez?
Hiszen ez a nevelés és tanítás csődjét jelentené !
Mert m iért járnak a gyermekek iskolába? Nem
azért, hogy ott tanuljanak? Szépei, jól, nemeset.
A gyermek hajlam os a rosszra, a csintalanságra,
v fegyelmezetlenségre; nem az iskolára vár a feldat, hogy ezen tulajdonságok elhatalmasodásának
útját állja s a jóra kéi*je, tanítsa s ha kell, kény
szerítse a gyermeket? S az anya ez ellen felhábo
rodva tiltakozik? Miért? Talán ő már elvégezte
otthon a nevelés - szent és magasztos munkáját?
A rúzs-razzia eredményéből s a szülői értekezlet
felháborodásából m ásra kell következtetnünk! Hogy
mire? Ne haragudjanak meg érte, de arra, hogy
ezeknek az anyáknak talán még nagyobb szüksé
gük lenne egy jó és szigorú iskolára, mint leányaik
nak. Mert ezek még éretlenek s ha az irányításuk
rossz, arról nem tehetnek, azért az irányítójuk a
felelős. De az anyákért?! Azok ’ felelőtlenül fel
háborodhatnak, elvégre a gyermek az övéké s őket
felelősségre ki vonhatja? Ki? A térdigérő szoknyá
jukért, az eton-frizuráj ükért, a közönségesen ki
festett szájukért, a csontvázra fogyasztott alakjukért,
a bokázó táncukért, a gyermekeik neveletlenségeiért
és elhanyagoltságáért, az élettársuk nehéz robot
ban meggörnyedt hátáért, lerongyolt idegeiért, ko
pott ruháiért. Ki?! -Férfi a neve! Férfi a szó igaz
értelmében. Nem hitvány, gyenge báb, robotoló,
meghunyászkodó, keserű szájjal panaszkodó, vagy
csöndes kétségbeesésbe merülő torz karikatúrája
ennek a szerencsétlen, nyomorúságos életünknek.
Férfiak, akik tudatában vannak annak, hogy fele
lősek az Istennek, az egyháznak, a hazának, min-
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\ brit és külföldi l»ihlhihirsa*ág m árcius 7 én
dfii rétijük bizolt éleiért s nem bújnak ki a fele
lö llö lle he fennállásának 125-ik évét. L ehetetlen,
lősség alól a szent béke kedvéért, m eri az úgy
bőgj ennél a történelm i jelentőségű napnál kissé
sem béke. Férfiak, akik eréllyel nyúlnak abba az
meg ne álljunk és hálát ne adjunk Istennek végte
örült forgatagba, m ely feleségüket, leányukat, n ő
len kegyelméért, m ellyel ennek a társaságnak m un
vérüket akarja elragadni mellőlük. Férfiak, kik
káját o ly csodálatosan m egáldotta. ISO I m árcius
felemelik tillakozé) szavukat, ha 11 1<> éves leányaik
7-cn m integy 300 szem ély gyűlt ö ssz e- London
fiatalságtól szép és sugaras arcán felfedezik a ketban, hogy elsősorban a szegény w alesi nép szá
ségbeeselten öregedő a s s z o n y o k utolsó sznlm aszálát.
mára kinyom assák a bibliái Ma pedig több. mint
am ellyel elszántan harcolnak a soha vissza nem
ti 13 nyelven (erjesztik .az egész földön Isién igéjét
térő fiatalság illúziójáért
a rúzst. Férfiak kel
a társaság em lxTci Előliem van a mull évi jelentés,
lenek. akiknek szem e előtt m indig ott lebeg : I.egye
mely szerint hazánkban IMII óta működik a tár
tek férfiak, legyetek erősek! Férfiak, olyanok, aki
saság és ezen idő alatt m agyar nyelven mforga
ket viszont ha a sors olyan asszonnyal áldoll meg.
lomba hozott »»30 001 bibliái. 1..“>07.736 újszövetséget
akit nem kell a kötelességeire figyelm eztetni, mert
és 1,300 150 drb egyes bibliai könyvel Összesen
önfeláldozó, jóságos, fáradhatatlan, s egyetlen szó
Irhát 3l.50.087 könyvel Isten igéjéből. Ki tudja
nélkül vívja heroikus harcát az élettel a család 
elképzelni m ennyi áldást jeleld egy-egy biblia, mely
jáért s annak testi és lelki boldogulásáért, nem
szégyenük im ádságos áhítattal m egcsókolni annak . egy rabnak, betegnek, kivándorlónak, szegény elh a
gyatott em bernek a kezébe kerül, ha azi hittel
a kezét, mert Indiák, hogy szent az az asszony,
olvassa? bizony áldott munka az. m elyet a társa
aki az ilyen ítéletidőben is m agasztos és szent h iva
séig végez F.s végezi a nagy munkál önzetlenül
tása magaslatán áll.
Sajnos, nálunk nagyon kevés em ber gondol arra.
Férfiak! Ne legyek pusztába kiáltó szó'
hogy m ilyen sok hálával tartozunk mi ennek a
Kérlek benneteket:
r.egyelck férfiak, legyetek
társaságnak Síit hallottam olyan m egjegyzéseket is
erő sek '
már. hogy ez tisztán üzlet ’ az angolok részére,
llát. hogy nem üzlet, bizonyítják a számok Az
1028 évi m árcius 31-én záriill évben a társaság
tagsági dijakbéil, adom ányokból, hagyom ányokból
gyűjtésekből és lökéinek kamaljálml heveit 230.907
Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:
angol fontol, inig könyvek eladásából csak 170.844
font folyt he Viszont a kiadások rovatában 111.817
Március hő lő-én d c 8 órakor hazafias ifjúsági
font szere|>eII Ebből a néhány számhő! mindenki
istentisztelet : Gaál.
láthatja, hogy ha üzlet volna, rossz üzlet volna. A
II étra itt) perekor hazafias m a
társaság fennállásának 121 évében 385 és fél milgyar rádió-istent sztélét : Martos
lió könyvel hozott forgalom ba. Csak a kanonikus
Fái szarvasi lelkész
könyveket adja ki m inden jegyzet vagy magyarázat
d u. 5 órakor esti istentisztelet
nélkül. Távol tartja magát m inden felekczetieskeMárcius hőt 17-én d e. 9 órakor ifjúsági istentisz
déstöl és m inden kér. egyháznak és különösen m in
telet : Heif
den m issziói társulatnak szolgál önzetlenül Hazánk
10 órakor ném et istentisztelet . ban szépen halad a társaság m unkája; az elm últ
Varsányi.
1928 évben 87 157 darabot adott el. szemben az
11 órakor m agyar istentisztelet : előzi» évi 05.007 példánnyal. Az elm últ é vben
Varsányi.
Csőn knmog varországon 10 biblia terjesztő kolportőr
Március hó 22-én pénteken d 11 5 órakor esti isten 
dolgozott. Vik 31177 darabol hoztak forgalom ba
tisztelet.
A többil a Deák-téri lerakatból vásárolták A rémi.
Március hő 'H-én virágvasárnap
kath egyház régebben nem látta szívesen híveinek
11 órakor m agyar istentisztelet
kezében a bibliát. A pápák tőhhizcn átkot m ond
d n. 5 órakor a hndai Luthcrtak a bibliatársaságra. Azonban a társaságon ezek
Szővetség Vegyeskarának tem p
az átkok nem fogtak. A társaséig iparkodott, hogy a
lomi hangversenye.
nun kalb, részére is tudjon olyan bibliát kiadni,
Március hő 2S-án nagycsütörtök d. e. 10 órakor
m ely róni. kath fordilétk munkája és főpapi enge
nemet istentisztelet, úrvacsora
déllyel jelenhetett meg. Ennek a szívós munkának az
Március hő 2!)-én nagypénteken d. e. 9
órakor
eredménye h o n ma m ár a röm kath egyház maga
m agyar istentisztelet urvacsorais gondoskodik arról, hogy hívei anyanvelvükön
. osztással : Huzicska.
olvashassák a szentirást. így adta ki a m ull év no
11 óra 20 perckor rádiós isten*
vem berében a Szent István Társulat jegyzetekkel az
• tisztelet úrvacsora-osztással: Var
újszövetséget 1 pengős árban, m elyből rövid idő alatt
sányi
20000 példánv fogyott el és a társaság a sikeren fel
E sk e ttü k : Victorjsz Józsefet Szesztav Flrzsébetbuzdulva, újaid) 5Ő.000 példányt készíttetett. F' fölött
tel. ilj. Baranyi Gyula m űszerészt I.ezsak Boriskánekünk evangélikusoknak csak örülnünk lehet, inert
val. Schlésinger Miklós Andrást D aninger Lujzával.
m inél többen olvassák az evangélium okat, annál
T em ettü k: id. Magyari Endréné szül. Georgyetöbb jézusi gondolat és tanítás term ékenyíti meg a
vits Hozáliát. póstafelügvelő nejét. özv. vályi Nagy
lelkeket és annál könnyebben valósulhat meg a m a
Fálné szül. okály Simon Petronellát, özv. Kriczkó
gyarok vállvetett m unkájával valam ennyiünk álma:
Péternél. Klaniczay Margitkát, Jesze Károly M. F.
a nagy, boldog Magyarország talpraállitása.
T. Ft. felügyelőt. Maliik János rendőrségi s. hivatali
Gondoljunk tehát szeretettel a brit és külföldi
főigazgatót, iglói Szontagh Tainásné szül. Veress
bibliatársulalra ju b ilán s ünnepe alkalm ából Kér
lankát T. ív Sz elnökének nejét, özv. Mikus Csák
jünk áldást önzetlen m unkájára a kegyelem és áldás
Istvánná szül. Mrunovszky Saroltát, özv. Vangel
Atyjától és járuljunk hozzá munkájának kilerjeszPálné szül. Székács Emmát.
léschez és bővítéséhez im ádságos lélekkel és adakozó
Hegyen Épített Városra adakoztak: E isler Rejó kedvvelI Még nagy feladatok állnak előtte: az
zsöné (>, D om onyi lelkészi hivatal 3, özv. Entz (iéem beriség kétharmada még nem ismeri az evangé
záné 3, özv. (id lin g Edéné ti, néhai Hlavács Korlium áldásait és hozzávetőleges szám ítás szerint még
uélné em lékére a If. család 20. Havalda Endre 1.
1000 nyelvre kellene a bibliát lefordítani I
II A
Kaiser Ármin ti, Kőkai Lajos 1.80. Kosztra Pál 2,
A »Fébé« ev. diakonissza nőegylet böjt m in
Krajeez Andor 3, l.iptay Lajos (i, özv. Mikolay
den vasárnapján d. u. 5 órakor az egyet. ev.
Lászlóné ti, O hlscnláger Márton 3, Hudnay Piroska
egyház imaterm ében (Üllői-ut 24. sz . II.) »Mi tör
ti. Schm eisz Ágoston (5, özv. Sevcsik Gáspárné (>.
tént a kereszten
cím m el bibliai előadásokat tart
Soproni tanítóképző Igazgatósága 9. Szűk Géza ti,
szavalat, ének- és zeneszám okkal bővítve, m elyekre
dr. Traeger Zsigmond 6 pengő.
mindenkit ezúton is szeretettel m eghív.
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Luther Szövetségnek

adomány : dr. • Traeger

Zsigmond 2 pengő.

A pápai ev. gyülekezel február 24-én ejtette
meg lelkészválasztását titkos szavazás utján, mely
— mint a »Pápai Hirlap«-ban olvassuk — a szen
vedélyek olyan kirobbanását hozta magával, hogy
a választási elnöknek a rendőrséget kellett segítségül
hívnia. Az első szavazás eredményét esti hét óra
tájban hirdették ki. Minthogy a jelöltek egyike sem
nyerte el a szavazatok általános többségét, pótválaszlást rendeltek el. mely nagy izgalom közölt indult
meg és teljesen bizonytalan volt, mert sok választó
— különösen a leányegyházakból valók — türelmét
vesztve, eltávozott a választás színhelyéről. Az
eredményt éjjel 12 órakor hirdették ki. Schöck
Gyula nyert 284, dr. Schlitt Gyula 728 szavazatot,
tehát Schöck Gyula (j szótöbbséggel nyerte el a
lelkészi állást. Evangélikus egyházunkban az utóbbi
években a választások körül sok baj volt. A lelkészi állás komoly és magasztos feladataival sem 
mi képen nincsenek összhangban az olyan eljárások,
mint amilyen az idézett forrás előadása alapján a
pápai volt. Egy lelkész-választásnak mégis csak m ás
nak kell lennie, mint egy politikai választásnak.
Semmiképen sem látszik indokoltnak, hogy a pót
választást az éjjeli órákban kelljen megejteni, ami
kor a rendes ember alszik és erőt gyűjt a másnapi
kenyérkereső munkára; ezáltal sokan elveszítik
joguk gyakorlásának lehetőségét és nem juthat ér
vényre a gyülekezeti tagok többségének akarata.
Ez az eset is igazolja, hogy milyen szükséges volna
egy egyetemes lelkészválasztási rendnek kötelező
meghonosítása hazai ev. egyházunkban.
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Tagsági dijat fizettek: Gifting Edéné, Giffing
Paula, Haífner Károly, Havalda Endre, Krajecz
Andor, Rudnay Piroska, Schmeisz Ágoston, Schmeisz
Ágostonná, dr. Traeger Zsigmond 2—2 pengőt.
Templomi hangversenyt A budai Luther Szö- vétség Vegyeskara március 24-én, virágvasárnap,
d. u. 5 órakor várbeli h mplomunkban vallásos esiél
rendez, m elyen előadást tart Gandy László a pesti
ev. egyház vallástanitási igazgatója, énekel Auer Kató
énekmüvésznő, gordonkán Kerpely Jenő, hegedűn
Sándy Tamás játszanak és az énekkar magyar szer
zőktől való passziói énekeket énekel. A z' énekkar
egyrészt a hívek vallási áhítatának emelésére: lelki
gyönyörködtetés céljából rendezi az estét, másrészt
azonban a fennállásához feltétlenül szükséges anyagi
eszközöket is szeretné ez u'.an előteremteni. Hogy
minél több hívünknek módjában legyen az estén
megjelenni, a belépőjegyek árát mérsékelten 2 P,
1 P és 50 filléres összegben állapítottuk meg. Az
énekkar templomi szereplésével nemcsak a temp
lomban levőknek szerez gyönyörűséget, de énekét
szétviszi a rádió a szélrózsa minden irányában és
igv becsületet szerez egyházunknak. Tartsa azért
minden egyháztag erkölcsi kötelességének, hogy meg
jelenésével kifejezze az énekkar iránt való nagyra
becsülését és anyagi erejéhez mérten b ztositsa a
Kar további működését!

Első Plsegyar
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 biztosító intézet

G ärtner

Ágoston

v i l l a m o s s á g i

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága

v á l l a l a t a

Fiókjai vannak az ország egész területén.

Budapestit., Wurm-utca 3.

Telefon:

Aut omata

Elfogad biztosításokat a következőkre:

8 1 6 — 54

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

Szállít i z z ó l á m p á k a t és m inden v i l l a m o s c i k k e t .
Szerel és javít. ♦
Evangélikus hittestvér* ink szállítója
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HOFFMANN JÁNOS
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BGFCS6 L3JOS«pót i$ javít.
BUDAPEST, II., B a t t h y á n y i u . 4 8 .

Legolcsóbb ajándék
egy nemes (harci) k a n á r i m a d á r
Kiállításon kitüntetett elsőrangú fütty ösök,
tenyésznyőstények o l c s ó n kaphatók

Vitsák Gyula szánttanácsosnál. II., Donáti-u. 49. 11/17.

Olvasóink szives figyelm ébe!
HERCEG E ST E R H Á Z Y
H llS Á R U G V Á R

Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, rgy szem
üveg olvasáshoz, Íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb garantia mellett.

Libái

optikai

specialista,

Andor

lencsegyártó

Budin, II., Fő-utca 4. — Telefon: A. 535—26. — Alapítva 1846

hentesárui és konzervkészitményei megbízhatók, kitűnőek
*

Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

JANKÓVITS BÉLA

DROGÉRIA ÉS FESTÉKÁRU ÜZLETE
T E L E F O N :

5 35-45
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5 36-76

BUDAPEST, I. KÉR., ALKOTÁS
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Szolid kiszolgálás!

Olcsó árak!
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Telefon: 895-11
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Felelős : Kiss Ferenc

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EOVHAZI ÉS ROLITIHAI H ETILAPJA
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ELŐFIZETÉS FÉl ÉVRE 3 PENGŐ

Dr. SZLÁVIK MÁTYÁS
BUDAPEST, IX., JURÁNICS-U.
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Dr. SCHINDLER GYULA

M UI.SZ

A budai l u t h e r - s z ö v e t s é o
FOSTATAKARÉK-CSEKKSZAMLAjARAKÜLDENDŐ

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, DO NÁTI-^ 49. II. EM. IS

FELELŐS SZERKESZTŐ
ÉS KIADÓ

RUTIL

ÁR MI N

BUDAPEST, L, VERBÓCZY-U. 28

h pedig az örök élet hogy m egismeiienek léged, az egyedül igaz Istent és akii ellüldtél. a Jézus krisztusi I János es. II. 3.

H usvét ünnepén
.Ián. ev. 11. 25—20. Én nagyok
a feltám adás és az é le t: aki hisz énbennem ha m eghűl is, él. És aki csak
él és hisz én ben n em , soha meg nem
h a l. . .

Husvét szent napján mindenütt ezen a vilá
gon, hol a templomok tornyára s a temetők hant
jaira a kereszt van felttizve, ünneplő emberek
mennek seregestül az Isten házába. Harangok zugása, imádság szállása, ének zendülése, szent ige
szólása mind arról beszél ezen az ünnepen, hogy
a názárethi Jézus, kit a keresztről levéve sírba
tettek az arimathiai József kertjében, nincsen a
sziklasirban, hanem csodák-csodájaképpen meg
bizonyosodott rajta amit a bethániai kis hajlék
felé vivő utón mondott Mártának : Én vagyok
a feltámadás és az élet . . . Márta a dolgos, gondos,
hűvös Márta erre a kijelentésre, minél hatalma
sabb, bizakodóbb, sohasem hangzott el azóta, hogy
a világ fennáll, rajongó hittel fele lt: Igen Uram,
én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek
fia . . . Apja, anyja régen nyugszik már valami
csendes temetőben, testvére Lázár a ravatalon
pihen, tudja hogy lombfakadásra fón a lombhullás,
világnyilásra az őszi hervadás, látja hogy minden
elmúlik ezen a világon, mint az árnyék úgy röppen
el az emberi élet, sohasem látta még, hogy valaki
visszajött volna a köves sirhalmok alól s úgy be
szél mégis mintha megérte volna a feltámadás reg
gelét s a rajongó hivő szemével csodálta volna
Jézust, amint ül az Istennek hatalmas jobbja felől.
Mi husvét ünnepén elgondolkozhatunk azon milyen
földöntúli, magával ragadó, rabulejtö isteni egyé

niség volt a mi Urunk Jézus, hogy ennek az egy
szerű teremtésnek lelkében, tépett poros köntösé
ben a földön járván, felkeltette azt a csodás hitet,
hogy Ö a feltámadás és az élet, hogy túl a síron,
túl a halálon, túl a földi tapasztalat minden kotnor
valóságán a benne hivők számára élet van, diadal
mas örökélet.
A halál meggyőzője husvét ünnepén, az ün
neplő milliók sokaságát már a templom kapujában
ezzel a szóval s ezzel a kérdéssel fogadja : Én va
gyok a feltámadás és az é le t . . . Hiszed-e ezt?
Csendes, hivő, jó keresztyének, irgalmas szivii
áldozatos lelkek, igazi ünnepi érzéssel mennek be
a templomokba husvét ünnepén s mégis elegen
vannak köztük, akik erre a kérdésre csak habozva,
vonakodva, dadogva felelnének, valahogy igy szól
ván : »Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségem
nek.« Husvétöt ünnepelni s az örökkévalóság hité
ben rendületlen állni s mindvégig hinni igazi pró
bája a transcendens, azaz a tapasztalati élet körén
túl menő, az elmúló világ fölé emelkedő hitnek.
Hivő ünnepi szónokok, lelkes prédikátorok
oly szépen elmondják majd amit az evangéliu
mok egybehangzó bizonyságai s az apostolok írásai
tudnak afelől, hogy ő a feltámadás és az élet,
s hogy ezen szent meggyőződésükben vértanuk
százezrei haltak boldogan gyötrelmes halált. Sok
más érvek során halljuk majd, hogy igen nagy
művészek, nagy költők, lánglelkü tudósok egész
valóját úgy elöntötte ez a szent meggyőződés,
hogy minden alkotásukból, minden Írásukból, min
den könyvükből lángolva lebeg ki az ő halálon
való diadalában s örökéletet formáló erejében bizó
hit, szó hangzik bizonyosan arról is, hogy maga
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a kereszténység, a Krisztus vallása rég a halott
történeti vallások sorába került volna s nem le
hetne százmilliók szivének megnyugvása s vég
telen szeretet alkotások létrehozója, ha tévedésen
vagy hazugságon épülne fö l: ha Jézus feltámadása
nem volna történelmi valóság. Sok szívben lobban
fel a hitnek lángja minden husvét ünnepén a
templomokban, sokan tanulják ott az »örökkévaló
ság« színében nézni az életet, de még többen ma
radnak, akik ott csak előkészülnek arra, hogy egy
kor megtegyék a döntő vallomást; Igen Uram én
hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia...
De egyszer valamikor minden ember lelkében ki
nyílik a husvét gyönyörű virága : az örökélet bol
dogító hite. Sokan talán csak halálos nagy beteg
ágyon látnak megnyíló egeket, amint ott a diadal
mas Bárány áll az angyalok éneklő seregében,
sokan pedig előbb is megérzik az örökkévalóság
boldogító érzését. Megérzik akkor, midőn kedves
halottak után temetőket járnak. Kiknek szivében
van még tiszta érzés, akiknek lelke földhözragadt
nézetek és szemléletek rabjául nem esett elhiszik-e
valaha azt, hegy az elköltözött édesanyának ki
mondhatatlan jósága, tiszta szeretete, végtelen önfeláldozása, sok bus lemondása csak úgy porrá
^Nesz, mint ahogy földdé lesz gyenge teste, megIszült haja, megtörött szeme ! Eltudnák-e gon
dolni, hogy egy gyönyörű gyermekarc, amely
éppen hogy belepillantott ebbe a világba, meg el
suhant belőle, fel ne tűnjön újra az angyalok sere
gében ; vagy hogy egy földi angyallá nemesedett
lélek, aki már itt alant a boldogság és az élet virá
gait fakasztotta maga körül, rabja maradhat a
nyomorult koporsónak. Ilyen érzések szállonganak köröttünk mikor hazamegyünk kedveseink
sírjától s ha aztán ilyenkor vesszük kezünkbe a mi
Urunk kínszenvedéséről és feltámadásáról szóló
szent történeteket, amint azokat Máté, Márk,
Lukács és János könyvük végefelé megírták, akkor
a sorokban, a sorok mögött fellobban a csipkebokor lángja s ragyogó fényénél tisztán meglátszik
a szent bizonyosság, amely odavisz bennünket
a názárethi Jézus lábaihoz Péter apostolnak^ ama
kitörő szavával: »Uram, kihez mehetnénk? Örök
életnek beszéde van tenálad. És mi elhittük és
megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő
Istennek a fia.« (Ján. ev. 6, 68—69.)
szg.
Hiterősitő előadások. A budapesti ev. vallástaná
rok [március 20. 21 és 22. napjain középiskolai
felsőosztályos növendékeik részére hiterősitő elő
adásokat tartottak a Deák-téri templomban. Az elő
adások középpontjában a protestantizmus 400 éves
jubileuma állott, de megemlékeztek a Kis Káté és a
marburgi colloquium jelentőségéről is. Az evangé
likus ifjúságról és a protestáns női eszményről
szóló előadások szépen illettek a főtárgyhoz. A si
került előadásokat urvacsoraosztás koronázta, m ely
nél résztvett mintegy 250 személy. Az előadásoknál
szerepeltek: Dr. Raffay Sándor püspök, dr. Szigethy Lajos ny. ig., Kemény Lajos lelkész. Pap
Ferenc, Algöver Andor, dr. Gaudy László, Hütti
Ármin, Larnnek Vilmos, Martony Elek és Reif
Pál vallástanárok. A fiunövendékek résztveltek a
Kossuth Lajos halálának évfordulója alkalmából
tartó t istentiszteleten is, melynél vitéz dr. KendehKirchknopf kér. lelkész mondott beszédet és imád
ságot.
>
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F élh U ü ek
Ézsaiás 53., 3: Megvetve, ke
rülve embertársaitól, fájdalmak
embere, betegségnek társa.

A modern ember úgy rászokott a művészek
látására, hogy még bajait is csak akkor veszi észre,
ha a művész megmutatja neki. Ha meg akarja
tudni, hogy miért fáj neki a félemberek társasága,
elmegy Ibsen : Peer Gynt-jébe és diadallal hozza
a hirt, hogy félemberek vagyunk, nem éljük a ma
gunk életét, nem vagyunk kerek egyéniségek, min
den életkörülményben másként, de mindig alka
lomszerűen viselkedünk, nincs személyiségünknek
örök magva, egyszóval a milliók életét összesüritő
Peer Gynt típusában fölfedezi önmagát és társa
ságának többi tagjait, megörül e meglátásnak a
fölfedezők örömével, de rögtön utána el is szomo
rodik a riasztó valóság fájó tudatában.
Ibsen művészete modern problémává tette
a félemberek életét és társadalmát. Mindenki
érezte a bajt, de ez az érzés öntudatlan volt és
homályos gyötrelme a ki nem tapogatható beteg
ségnek, amely azonban érezhetően ott rágott
a modern kor emberén és társadalmán. Ez a köz
emberi kin Peer Gynt személyében emelkedett ki
az öntudat felszínére, a homályos gyötrelem húst
és vért kapott Ibsen művészetében. És mi elme
gyünk a színházba megnézni önmagunkat. Ráis
merünk Peer Gynt határozatlan jellemében a kor
típusára. Mindig mások vagyunk, sohasem ugyan
azok. Otthon álmodozók, szeretünk kitérni a rideg
valóság utjából. Ha tőlünk függene, csak gondola
tokból szőnénk meg az élet szövetét a gyűlölt cse
lekvések nélkül. Kaméleon festékje van a bőrünk
alatt, amit a napsugár előcsillámlása és felhők
mögé buvása csereberél. Akarnokok vagyunk, az
élet királyai akarunk lenni és Peer Gynttel kér
dezzük :
— »Micsoda elérhetetlen anyám?« de eléré
sére lépéseket nem teszünk, hanem várjuk a jó
szerencse ölünkbe hullását. Nem tudunk akarni,
ez a betegségünk. Gyengék vagyunk a jóra, a
rosszra pedig gyávák. Ilyen az ember a XX. szá
zadban, valódi Peer Gynt. Nem egész ember a jó
ban, nem egész ember a rosszban, nem angyal és
nem ördög. Hibás öntvény vagyunk, amit a Halál
fog átönteni. A Halál szerepét Ibsen a Gomböntő
jellemében festette meg, aki Peer Gyntet minden
áron az olvasztó kanálba csalogatja. Annyira jó
nem volt, hogy a mennyországba kerülhet, annyira
rossz nem volt, hogy a pokolba jusson, ezeket a
középlényeket a Halál átönti az olvasztó kanál
ban, hogy a benne lévő jó anyag kárba ne vesszen.
Mily rettenetes szatíra ez Ibsen költészetében : az
emberek csak gombok a föld mellényén, némelyik
fölvarrva, másik csak fületlen gomb és föl sincs
varrva a társadalom testére.
Peer Gynt tiltakozik-huzódik az olvasztó
kanáltól, védi énjét az átöntéstől, véli, hogy egyé
niség volt, azt hiszi, hogy. elvei voltak, mire a
Gomböntő ( = Halál) szemébe mondja élete leg
nagyobb hazugságát:
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— »Te sohasem voltán ten-magad !«, másEcce h om o! Megvetve, kerülve embertársaitól,
szóval : te sohasem voltál zárt egyéniség, minden fájdalmak embere, betegségnek társa . . . A mi
életkörülményben másként viselkedtél, otthon ■betegségünk társa is, a mi fájdalmunk embere
cselekvés nélküli álmodozó, Marokkóban kincs is . . . Érettünk is meghalt. Csókoljuk meg a kezén
kereső, a magányban aljas ösztöneidnek hódoló véres sebét !
manó, a világ Ítélete alatt elveidet ezerszer szögre
Endreffy János.
akasztó félember (Ibsen művészetében a tömeg
véleményét a »Nagy Sánta« képviseli), egyszer
bálványszobrokat szállít á^üzér, máskor hittérítő
ket támogató »keresztyén*, de aki az arab siva
Tiberius római császár életének utolsó éveiben
tagban mint próféta imádtatja magát és végül vallási kérdésekkel foglalkozott. Jövendőmondói
Kairóban a bolondok császárja lesz, aki a »ten tól, akikkel eddig jövendő sorsát kutatta, szaba
magad«-at föltalálta . . . Nem Peer Gynt, te soha dulva, most már egész lélekkel a názáreti prófétá
sem élted a magad életét, te sohasem voltál ten ról szállongó komoly híreken csüngött. Erre vonat
magad. Más Peer Gynt az, aki a hajón utaztában kozólag intéz kérdéseket e g / előtte álló légioná
meglátja a kínlódó hajótörötteket és előveszi pénz riushoz.
tárcáját és jutalmazni akarja az életmentőket és
— Jeruzsálemben voltál a légiónál?
mikor senki sem mozdul, felháborodva igy kiált :
— Ott voltam, felséges császár.
— Láttad a Názáretit?
»Gyáva kutyák.« Másokat a veszedelembe küld, de
— Láttam egyszer-kétszer.
ő maga a biztos fedélzeten marad és kiélvezi lelké
— Mért csak egyszer-kétszer?
nek erkölcsi felháborodását. És újból más Peer
Gynt az, aki hajótörötté lesz és belelöki a hullám— Azért, mert nem tartózkodott állandóan
sifba a líajó szakácsát, hogy az ő drága élete meg Jeruzsálemben, hanem egyszer-másszor csak taní
maradjon, de azért megengedi a szakácsnak azt, tani jött oda a népet.
— Hallottad beszélni?
hogy mielőtt meghal, egy Miatyánkot elmondjon...
Olt milyen nagyszivii vagy Peer Gynt !... Tökélete
— Csak egyszer a pusztában, amikor öt
sen meglehetsz elégedve önmagaddal.
kenyérrel és két hallal ötezer embert elégített
Peer Gynt meg is volt elégedve önmagával,
meg.
mert a félemberek betelnek önnön hazugságaik
— Láttad ezt a csudát?
mákonyával és boldogok abban ahiszemben, hogy
— Láttam, felséges császár.
életi k mérteke mm az ő cselekedetük, hanem
— Mit tudsz még a Názáretiről?
kizárólag az ö cselekedetük elgondolása volt.
— Hallottam, hogy a Bethesda tavánál egy
Egyéniségek után kiált a modern kor, mert beteget, aki 38 év óta hiába várta ott gyógyulását,
érzi betegségét. A félemberek talpig embert, a fél- puszta szavával meggyógyított. De arról szemé
hitüek teljes hitüt akarnak látni. Ideált magunk lyesen is meggyőződtem, hogy egy századosnak
fölé, aki megmentsen a Gombkötő olvasztó kanalá szolgáját is meggyógyította. Á légióban arról is
tól. Dadogunk, kapkodunk, a színházból felko beszéltünk, hogy a Názáreti a császár iránti engedel
torva, a tempfcmból éhesen távozunk.
mességre is tanítja a népet, mert igy szólt egyszer:
Pedig ott az Egyéniség — a kereszten. Aki min adjátok meg a császárnak, ami a császáré és az
dig egy és ugyanaz, soha nem változik, tegnap és Istennek, ami az Istené.
ma örökre ugyanaz. Amilyen szelíden szól a fehér
A császárt egyénileg is érdekelte, hogy a Ná
liliomokról mimódon növekednek, nem munkál záreti betegeket gyógyít, mert hosszabb idő óta
kodnak és nem fonnak, olyan szelíd a szava a ke ő is betegeskedett és most arra gondolt, hátha
reszthalál gyötrelmében is : Atyám bocsásd meg őt is meggyógyítaná. Mégis másra viszi a szót.
nékik, mert nem tudják mit cselekszenek. A mi
— Nemde, zsidó ember a Názáreti?
— Az, de úgy mondják, ő nem tesz különbsé
életünk hullámait a fél kinn kereszt is felborzolja,
Jézusét nem érintette az inszakasztó, lassú halál get ember és ember között.
keresztfája sem. Az ő nézetei nem változtak sem
— Mit tudsz még mondani?
a Genezáret partján, sem a nagypénteki fájda
— Beszélnek mindenütt arról is, hogy halotta
lomban. Mindig ugyanaz volt, hű önmagához. kat támaszt fel.
A mi egyéniségünk alkalmazkodó képessége a
— Ez csodálatos! Sok hive van?
legcsekélyebb miliő változásra is csodálatosan
— Nagyon sok.
rezonál, Jézusnak még a kereszt borzalma sem
— Ellensége nincs?
volt oly változás, hogy énjét megváltoztatta volna.
— Úgy tudom, hogy a farizeusok és Írástudók
A kapocs megvolt a kereszten is lelke és Isten fondorkodnak ellene, de a nép imádja.
között. Cs?k egy rövid pillanaton homályosuk el
A légionárius vallomásai megerősítették mind
Isten arca a Fiú előtt, amikor ezt mondta : azt, amit eddig a császár a Názáreti prófétáról
— Eli, Eli lania sabaktani ! . . . Amikor a hallott. És felébresztették benne a vágyat, hogy
kínok hullámai átcsaptak feje fölött. De csak egy még többet és bizonyosabbat tudjon meg róla.
percre homályosuk el a szeme, utána megint Azért a következő levelet irta :
kisütött a nap : Atyám, a te kezeidbe ajánlom az
»Tibérius császár a nemes Poncius Pilátusnak
én lelkemet ! Félhitüek, félemberek, Peer Gynt- egészséget kíván ! írd meg nekem, mennyire igazak
ek, mindig másc k korsz; k i, menjünk a nagy azok a hírek, amelyek arról szólnak, hogy Júdeá
pénteki keresztfához, azon van, akit mi keresünk. bán egy Názárclből való próféta tanít a zsidók
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közt, aki csodákat is tesz, betegeket gyógyít, ha
lottakat támaszt fel. Ki ez a próféta? Mit tanít?
Milyen az élete? Hogyan vélekednek róla a zsidók
és hogyan Ítélsz felőle Te? írd meg mindazt, amit
róla tudsz és őt jellemzi. Légy jó egészségben !
Tibérius.«
Csakhamar megérkezett Poncius Pilátus vá
lasza :
»Poncius Pilátus a felséges Tibérius császár
nak, a minden földek urának egészséget kíván !
Felséges császár ! Mily boldoggá tetted a te szol
gádat, hogy Neked, a halhatatlan Istenek utódjá
nak szolgálatot tehetek. A názáreti ember után
érdeklődői, aki próféta? Rögtön hivattam a leg
előkelőbb zsidó főpapokat, hogy tájékoztassanak
felőle. Elképzelheted mennyire örültem neki, mikor
elvakult gyűlölettel beszéltek róla, mert ebből
megértettem, hogy nagy ember lehet az, aki ennyi
szenvedélyt és forrongást idéz elő a lelkekben.
Te is úgy ismered, óh Császár, a zsidókat, hogy
hitvány és alacsony az, amit ők dicsérnek és ma
gasztos, mint a római nemzet, az, amit gyűlölnek.
A názáreti embert csak napok múlva találták meg
embereim, mert gyógyítani járt a falvakban. Meg
döbbentett a megjelenése. Mindenki elfogultan áll
előttem, ez az ember nem volt elfogult. Van a
lényében valami leírhatatlan, mintha a túlvilágról
jött volna. Olyan áthatóan nézett rám kék szemei
vel, mintha a vesémben olvasná titkomat. Nem
hitetlen, mint a zsidók és ugylátszik Jupiter nagy
tisztelője, mert többször emlegette előttem az
Atyaisten szót. Hogy a felséges római nép milyen
nagy hatással van reá, az kitűnik tanaiból is,
mert nem azt tanítja, amit a zsidók, hogy gyűlöld
ellenségedet, azaz a rómait, hanem szeresd ellen
ségedet. Tégedet, oh Császár, jól ismer ama Názá
reti, csodálattal van eltelve erényeid iránt és
híveit arra oktatja, hogy adjátok meg a császár
nak, ami a császáré : isteni hódolatot és szolgai
engedelmességet. Mindenről máskép gondolkozik,
mint kortársai. Gyógyít betegeket, halottakat fel
támaszt. Ha prédikál, nem az előkelők, hanem
a nép nem akar enni és inni, oly önfeledten csügg
rajta. Én azt hiszem, Jupiter kegyeltje ő, vagy
judeai kiküldöttje. Ha nem volna zsidó, Rómában
már régen a halhatatlan Istenek sorába emelték
volna. Légy jó egészséggel, óh felséges Császár!
Poncius Pilátus legalázatosabb szolgád.«
Pilátus levele rendkívüli hatással volt Tiberiusra. Mikor a levelet másodszor is elolvasta,
már készen volt az elhatározással, hogy a Názáretit a római istenek sorába véteti fel a szenátussal.
Ezt a határozatot a szenátus meg fogja hozni!
Tiberius intézkedett, hogy a szenátus mielőbb
üljön össze.
* * *
A szenátusban a császár nevében Seiánus,
az elnöklő konzul és a császár barátja ajánlotta
a názárethi prófétának a római istenek közé való.
felvételét. így szólt: »Atyák és Összeírtak!
(Patres et Conscripti). A mi felséges császárunk
nagy elődének az isteni Augusztusnak példájára
azon buzgólkodik, hogy a^hanyatlásnak indult
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vallásos életet fellendítse. Az isteni Augusztus
a vallási közöny miatt roskadozó templomok
közül, mint az Atyák és Összeírtak jól tudják,
82-tőt helyreállított, ami felséges urunk azt
akarja, hogy az üres templomok buzgó áldozókkal
teljenek meg. Pilátus azt írja felséges urunknak,
hogy amikor a názáreti próféta prédikál,' a nép
nem akar enni és inni, oly önfeledten csügg rajta.
Ha a próféta Júdeábán a legbuzgóbb hívőkké
tudta az ő népét tenni, megteszi azt a római
néppel is, ha Istenévé lesz, azért ajánlja a felséges
császár, hogy a zsidó próféta, aki Pilátus levele
szerint számtalan tanujelét adta a felséges római
nép iránti szeretetének, szenátusi határozattal
ami isteneink sorába vétessék fel. A trójai hősö
ket : Anchisest és Aeneást, a mi isteneinkkel együtt
szoktuk emlegetni, emlegessük velők együtt ezen
túl a csudatévő, betegeket gyógyító, halottakat
feltámasztó názáreti prófétát i s !«
A konzul után mindjárt Porcius Julius szó
lalt fel, aki Pilátus helyébe helytartó akart lenni,
de Tibérius mellőzte, most tehát megragadta
az alkalmat, hogy az indítvány ellen szóljon.
Nem tanácsos — mondotta — a Názáretit
Istenként befogadni. Mert híveiről a legrosszabb
hirek keringenek. Tény, hogy sem templomaik,
sem oltáraik, sem áldozataik nincsenek, tehát
istentagadók. A mi isteneinket megvetik. Beszélik
azt is, hogy gyermekeket ölnek és emberhúst
esznek, éjjeli összejöveteleik alkalmával fertelmeskednek és a szamárfejet imádják. Emlékez
tetem a szenátust arra, hogy mióta a Názáreti
hívei mindenfelé terjednek, azóta súlyos csapások
sújtják a birodalmat és különösen R óm át: a mos
tani nagy szárazság és a jelenleg dúló járványos
betegségek is mind a haragvó istenek büntetése
rajtunk a megtűrt Názáreti híveinek bűneiért.
Ha a Názáretinek ilyenek a követői, lehet-e ő
méltó arra, hogy a mi isteneink sorába emel
tessék ?! Semmiesetre sem.
A következő szónok Marcus Cocceius sokáig
Tiberius első tanácsosa volt, de mivel hűséges
szolgálataiért az Ígért siciliai birtokot nem ő,
hanem más kapta meg, most ő is a császár aján
lata ellen szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy nem
tanácsos egy leigázott, folyton lázongó nép ön
érzetét megnöveszteni azáltal, hogy prófétáját *
a magunk Istenének fogadjuk el. Meggyűlhetne
a bajunk ezzel a néppel sokkal inkább, mint
eddig. De lealázó is volna a világ fölött uralkodó
római népre egy olyan semmi nemzettől, mint
a zsidó, Istent elfogadni. Én a zsidót magammal
egyenrangú embernek el nem ismerem és a Názáre
tit, még ha Istenként magaslik is ki nemzetéből,
a mi Istenünknek el nem fogadom, — fejezte
be a szónok szavait.
A következő felszólaló Valérius Messala
volt, a szenátus legtekintélyesebb tagja, aki az
isteni Augusztusnak a szenátus és a nép nevében
felajánlotta volt a »haza atyja« címét. Szavait
osztatlan figyelemmel kisérték. »Atyák és Össze
írtak ! — szólt. GyalázatosTágalom az, ami ocs
mányságot a Názáreti követőiről mondanak,

1939 március 28

38

mintha istentagadók, a római istenek ellenségei
lennének, gyermekeket ölnének, szamárfejet imád
nának. Ezt csak a tudatlan és gyűlölködő babona
hivő mondhatja. Ilyen vádaknak a római felvilá
gosodott szenátus hitelt nem adhat. Azért erről
én nem is szólok többet. Ami azt a másik vádat
illeti, hogy nincsenek templomaik, oltáraik és ál
dozataik, erre csak az a megjegyzésem, hogy
nem is lehetnek, hiszen ők még a kezdet kezdetén
állanak, sok idő fog addig eltelni, amíg templomo
kat és oltárokat is emelhetnek. Nem tartanak ők
titkos összejöveteleket ebben az értelemben,
mintha az állam vagy a társadalmi rend ellen
szövetkeznének, hanem éjjelenként egyik-másik
társuk házánál azért gyűlnek össze, mert az állam
vallás semmi idegen vallást nem tőr meg. Azért
ők csendben, senkit meg nem botránkoztatva,
észrevétlenül akarják a házi istentiszteleten val
lásos szükségeiket kielégíteni. Én nem tartozom
az uj bit követői közé, de a védelmükre kelek,
hogy megvédjem a Názáretit, aki istenes életre
tanítja követőit és azért mindenképen méltó arra,
hogy őt isteneink sorába felvegyük.
Ez hatott. Nem szólalt fel többé senki a
Názáreti ellen. Csak Macro, a praetóriánusok
feje és a császár konzuljelöltje szólt még ekképen :
Azok után, amiket Valérius Messala mondott,
nekem már csak kevés szavam lehet a felvetett
kérdéshez. Minden szavát, amit mondott, aláírom,
a Názáretit Istenünknek elfogadom. De hogy
valamit, bármi legyen az, elfogadhassunk, előbb
meg kell azt ismernünk. Ennélfogva indítványo
zom, hogy mielőtt a Názáretit isteneink sorába
felvennök, előbb lássuk meg és hogy megláthas
suk, kérjük meg a felséges császárt, hogy a Ná
záretit ide a szenátusba meghívni kegyeskedjék.
Azután kétségtelen, hogy öt isteneink sorába fel
vesszük.
Az indítványt a szenátus egyhangúlag el
fogadta. •

*
* *
Tiberius császár irta a következő levelet:
»Tiberius császár a Názáreti prófétának egész
séget kíván ! Amit Rólad hallok és amit Rólad
Poncius Pilátus is irt nekem, olyan szép, hogy
leghőbb óhajom, hogy Téged isteneink között
lássalak. A szenátus is ezt óhajtja, csak előbb
látni kíván Téged. Jöjj hát mielőbb Rómába, hogy
a szenátus előtt megjelenhess. Ha azután isteneink
közé felveszünk, átadom neked a császárságot is,
amiáltal az egész római birodalomnak Ura leszel.
A Kapitoliumon a Jupiteré mellett a te tisztele
tied re is templomot emelünk és egy szobrodat
a jeruzsálemi templomba is bevisszük. Jöjj mi
előbb, légy jó egészséggel ! Tiberius.«
A követ elment a levéllel Jézushoz. Az Űr
elolvasta, aztán jóságosán igy szólott hozzá:
Menj vissza az Uradhoz és vidd meg neki, hogy
kérem őt, ne üldözze híveim et!
— Ez már megtörtént — szólott a követ. —
Mielőtt elindultam, a felséges császár nyílt pa
rancsban megtiltotta követőid üldözését.
— Akkor hát add át neki köszönetemet ezért

Hegyen épített város

a nagy kegyességért. A levélben foglaltakra nézve
azt üzenem felséges Uradnak, hogy legyen türe

lemmel, mert el fog jönni az idő, bizonyosan el fog
jönni, amikor ón »Isten* leszek Rómában!
A követ elment. Jézus pedig az Olajfák he
gyére ment imádkozni: »Atyám, 0 I1 adj nékem
erőt, hogy minden kisértést legyőzzek.«
Ekkor a sűrű bokor mögül előlépett a Sátán
és igy szóla hozzá :
‘ Jer velem !
Felele Jézus: Nem tudom, hogy jöttél ide,
de nem félek tőled. Hát menjünk í
Akkor vivé öt az Ördög egy nagy magas
hegyre és megmutatá néki a világnak minden or
szágait és azoknak dicsőségét, aztán mondta n ek i:
— mindezeket néked adom, ha leborulva imádasz
engem.
És mondá neki Jézus: — »Eredj el, Sátán,
mert meg vagyon írva, a te Uradat Istenedet
imádjad és csak őt szolgáljad«
Idősb Endreffy János.

Jézusom hívogat...
Angolból fordította : Hefty Paula

Jézusom hívogat, hallom szelíd szavát
Az élet tengerén zugó viharon át
Engem keres az Ur, szerelme rám ragyog:
Jézusom itt vagyok!
Jézusom hívogat s bármily szép életem
S naponta uj gyönyört kínálhatna nekem
Az Ö szerelménél nincs boldogság nagyobb:
Jézusom itt vagyok!
Jézusom hívogat, ha gond s bánat alatt
A szivem betegen vigasz nélkül marad,
Az Ő szent szavától bizton meggyógyulok:
Jézusom itt vagyok!
Jézusom itt vagyok, fogadd be^szivemet,
\raszd méltatlanul rám szent kegyelmedet,
Mert Nélküled tudom én elkárhoztatom:
Jézusom itt vagyok!
Jézusom itt vagyok, már fájdalom sem ér,
Mert kezemnél fogva vezet a hű Vezér
S. trónjához imádva eléje borulok:
Jézusom itt vagyok!
Az ujvorbászi lelkészválasztás. Wagner (1. Adolf
halála óla (1926 m ájus) a Bácskának e legtekin
télyesebb gyülekezetében elkeseredett harc. folyik
a lelkészi állás betöltése körül. Az első választást
a legfőbb egyházi törvényszék m egsem m isítette. A
választási harc m ásodik fejezetéhez ért, am ennyi
ben a m árcius 3-án tartott közgyűlésen az egy
házközség az ö l pályázó közül a következőket je
lölte: Hein Ferenc cservenkai s. lelkész, Wack Péter
verbászi adm inisztrátor, K onralh Vilm os torzsai lel
készt. Az egyházm egyei elnökség a maga részéről
negyediknek Klaar Vilmos titeli lelkészt jelölte. —
Ism erve a verbászi viszonyokat, nem nehéz m egjó
solni, hogy pótválasztásra is sor kerül.
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A c e líd ö m ö k i K I É ko n feren cia
Mintegy 30 gyülekezetből körülbelül 200 részt
vevőt látott vendégül a celldömölki evangélikus gyü
lekezet. Március 16-án reggeli bibliaolvasás és meg
beszélés után a templomba vonult át az ifjúság ha
talmas csoportja, ahol Nagy Sándor helyi lelkész
üdvözölte és nyitotta meg a konferenciát, rám u
tatva a konferencia helyének, Nemesdömölknek a
m agyar evang. egyház történetében birt nagy szere
pére. /TJtána Hering Já;nos veszprémi lelkész tartott
előadást »Uj evangélikus ifjúság« címmel és bi
zonyította azt, hogy az egyháznak és a hazának
igazi keresztyén, bibliai alapon álló ifjúságra van
szüksége.
Csoportfényképezés és közös ebéd után az ame
rikai kér. ifjúsági .egyesületek életét és m unkáját
bemutató film előadását nézte meg az ifjúság. A
moziból a szép iskolába vonult át az ifjúság a
helyi gyülekezet nagyszámú érdeklődő tagjaival
együtt és figyelemmel' hallgatta Bácsi Sándor cell
dömölki segédlelkésznek előadását, melyet »Véres
kereszt« címen arról tartott, hogy miként hajdan,
mikor a haza veszélyben volt, véres kardot hord
tak körül az országban, úgy ma véres keresztet kell
körülhordani az országban és mai szám talan ba
ju n k ra csak az igazi keresztyénségben találhatjuk
az orvosságot. Ezután Dobos' Károly központi tit
kár ismertette a KIÉ m unkáját. A ' közös vacsora
után visszatért az ifjúság az uj iskolába, ahol id.
Victor János a vasárnapi iskolát ism ertette és han
goztatta annak fontosságát, hogy az iskola padjai
ból kikerült serdült ifjúságot nem szabad magára
hagyni és hogy a vasárnapi iskolát végzett gyer
mek kell, hogy az utánpótlást adja az ifjúsági
egyesületeknek. Egyúttal néhány vetilettképet m uta
tott be Amerikáról, ahol tavaly a vasárnapi iskolák
m unkásaival világszövetségi gyűlésen vett részt. —
Végezetül Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész, a cell
dömölki ev. ifjúsági egyesület megalakitója tartotta
meg előadását férfihallgatóknak: »Tiszta e rk ö lc s...
férfibecsület« címmel.
Szállásra a gyülekezet buzgó tagjai látták ven
dégül a résztvevőket, akik másnapi m unkájukat
reggel kisebb csoportokra oszolva, bibliaolvasással
és megbeszéléssel kezdték meg. Résztvettek az ün
nepi istentiszteleten, délután pedig a tem plom ban
vallásos ünnepélyen, melyen Tuéóczy Zoltán győri
lelkész tartott szivbemarkoló előadást Mózes í. 6.
5—7. alapján a bánatos Istenről. Szivben-lélekben
megerősödve, a délutáni és esti vonatokkal tértek
vissza lakóhelyükre.
A helybeli egyesület tagjainak még este tarto tt
előadást Turóczy Zoltán, amelyen a felnőtt egy
háztagok is nagyszámmal vettek részt és rám uta
tott arra, hogy a mai ifjúságnak kell visszasze
reznie a haza elszakított részeit és erre csak igazi
keresztyén alapon álló ifjúság lehet képes. Végül
az egyesület köszöntötte ősz lelkipásztorát és lel
kes fiatal m unkatársát közös ünnepük alkalmából
és ezzel bezárult a kétnapos konferencia. Adja a jó
Isten, minél több ifjú lélekben fejlődjék terebélyes
fává az itt elvetett mag!
Berzsenyi Janosils Miklós

oki. mérnök,
a celldömölki ev. ifj. egyesület titkára.
Köszönetnyilvánítás. Báró Radvánszky Albert,
egyetemes felügyelő, a Hegyen épített város« ki
adása költségeinek fedezésére 40 pengőt adományo
zott és ezzel kívánta lapunkkal szemben nagyrabe
csülését kifejezésre juttatni, ő méltóságának ezen
nagylelkű tettét hálás köszönettel fogadjuk. Jól esik
a tudat, hogy önzetlen munkánkat, melynek nincs
egyéb célja, mint az evangélium egyházának, az
Isten országának építése, egyházunk első vezérférfia
ilyen megértéssel és méltánylással kiséri. Vajha ezt a
szép példát mások is követnék! Sokkal sikereseb
ben szolgálhatnánk szent célunknak!
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HÍREM
Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:
Március hó 29-én, nagypénteken d. e. fél 9 órakor
istentisztelet urvaesoraosztással:
prédikál Ruzicska.
d. e. 11 órakor rádióistentiszte
let urvaesoraosztással: prédikál
Varsányi.
d. u. .5 órakor passióolvasás; Ru
zicska, énekel a vegyeskar.
Március hő 3í-én. husvét első ünnepén negyed 10kor német istentisztelet urvacsoraosztással: Varsányi.
11 órakor magyar istentisztelet urvacsoraosztással: Varsányi.
Április hó 1-én d. e. 11 óra 15 perckor rádió
istentisztelet
urvaesoraosztással:
prédikál Kapi Béla püspök, éne
kel a férfikar.
Április hó 7-én d. e. 9. órakor ifj. istentisztelet:
Glatz.
Kereszteltük: Balogh János és Kaviczky Ilona
leányát Erzsébet Rozáliát, Szántó Imrét.
Eskettük: Baum gartner Károlyt Kuszenda Mar
gittal.
Temettük: Beljakov Vladimirné, szül Wein Adélt,
Nagy Jánosné, szül. Iván Terézt, Scherwinszky Fri
gyes Ágost szobrászművészt, Friedrich István főpor
tást, dr. Réczey Sándor ny. kúriai bírót, Molnár
Jánosné, szül. Takács Juliannát, özv. Magercsák
Józsefnél, Bolyvánszky Rozáliát, Mórgos József asz
talossegédet.
Idősb Endreffy János következő bibliai drámái
kaphatók a Luthertársaság könyvkereskedésében
(VIII., Szentkirályi-utca 51. szám a.) J e f t e f o g a 
d a l m a . 5. felv. bibi. tragédia. M a n a s s é . 5 felv.
drám a. B i l e á m. 5 felv. bibi. tragédia.
Szüts Gábor kelenföldi lelkész, lapunk •munkam unkatársa és Hajts Maliid febr. 27-én a Deák
téri templomban egybekellek. Házas frigyükre Is
ten atyai áldását kérjük: legyen otthonuk a bol
dogságnak áldott hajléka!
Böjti hangversenyt rendezett Lutherszövetségünk
vegyeskara virágvasárnapján délután várbeli templo
munkban. Az énekkar öt különböző szerzőtől való
müveket adott elő, melyek közül egy hangulatos
vallásos 'népdal Mikus-Csák István karnagy átdolgo
zásában tette a hallgatókra a legnagyobb hatást.
Az énekkart támogatták Aucr Kató operaénekesnő.
Sándy Tamás hegedűművész és Türkössy Antal
csellómüvész, kik művészetükkel fel a magasba
emelték a hallgatóközönség vallásos érzéseit és gon
dolatait. Dr. Gaudy László a vallásosság krízise
címen tartott előadásában megállapította, hogy ko
runk egész szellemerkölcsi élete, tehát a vallásos
élet is megrendült és nagy átalakuláson m ent át.
A protestantizm us egyházai ezt a krízist nem tagad
ják, érzik és becsületesen harcolnak, hogy a leg
szentebb célok felé vezessék híveiket. Ez a böjti
vallásos hangverseny is ennek a modern protestáns
vallásosságnak egyik megnyilvánulása, mely a lel
ket a golgothai kereszt lábához vezeti és ott üd
vösségét neki megmutatja. Az egyház ezt a krízist
megállotta és tovább végezheti istenes munkáját.
A szép vallásos hangversenynek volt egy nagy fo
gyatkozása: kevés volt a közönsége. Ez a részvéllenség, mellyel az énekkar most m ár évek óla
szemben áll, csüggesztőleg hat a tagokra. Az elnök
szinte emberfelett való munkát végez, hogy a kar
nak m unkáját biztosítsa. Szomorú, hogy az egy
ház hivatalos képviselője részéről a legcsekélyebb
támogatást sem tapasztalja, holott munkássága hasz
nál az egyháznak.
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Hangverseny a Protestáns O rsi. Arvuház javára.
1 J lelkész. Szalfcr Károly kecskem éti evang.
A Prot. Orsz. Árvaegylet Pesthy Pál dr. v. igazságs. lelkészt és vallástanári m árcius hó 10-én m ulatta
es vezette be pesls/.entlörinczi lel kész. i állásába Haf
ügym iniszler elnőklésével f. hó 18-án tartott ülésen
elhatározta, hogy tekintettel az előző években általa
fay püspök hozzájárulásával dr. Mikler K. budapesti
esperességi felügyelő. Az uj lelkész nagyhatású,
rendezett hangversenyek erkölcsi és anyagi sikerére,
a f. évben is rendez hangversenyt és pedig április
szép és tartalm as beköszöntő beszédet mondott Ap.
13-án, szom baton délután tél ti órakor a m. kir.
Csel. 20, 22 21. vers*- alapján az igehirdetés aka
Zenem űvészeti Főiskola (VI., h iszi Fercnc-tér 8
dályairól és öröm eiről. Az azt követő közgyűlésen
nagyterm ében, am elyen közrem űködnek: dr. Haffay
Kuszcnda Lajos felügyelő ezer pengő adom ány
Sándor cv. püspök. Szabolcska Mihály ref. föcsnyal járult a tem ploinépilés céljaira. Annak és a
peres, gróí Bethlen Islvánné szül. Bethlen Margit
vallásoktatásnak felkarolása és szorgalm azása az uj
grófnő, Auer Kató. Csclénvi József, Hegyi Kmálelkésznek egyik legsürgősebb feladata. Lelkes és
nuel, gróf Hugonnay Kálmán cpiarlcttje, dr. Sán
áldozatos presbiterekkel és hívőkkel Tog találkozni.
dor Jenő és az árvaház gyerm ekénekkara. Mon
A közgyűlés üdvözlő táviratot küldött Haffay p ü s
dói Ernő zenetanár vezetésével. Jegyárak: Földszin
pöknek és Sárkány B. esperesnek. A lőrinczi miszten: 8, 5, 4, 3, 2 és betűsek I pengősek. Közép
sziós egyház fiókjában Soroksárpéteriben m árcius
erkélyen: I, 3, 2, 1 öO pengősek. Oldalerkélyen 3,
21-én m utatkozott be az uj lelkész, ahol eddig dr.
2, 1.50, 1 és 0.60 pengősek. O rgonaülésen: 2, t. 0.50
Szlavik Mátyás főszerkesztőnk végezte kéthetenként
pengősek. Jegyekkel szolgál: a Protestáns ü rsz. Araz istentiszieletet és Hitler János nyug. soproni
vaház (VII.. Szegényház-tér 1.).
tanító kiváló buzgalom m al és szép eredm énnvel
a kántori teendőket és az ifjúsági vallásoktatást.
l-'ddig megsegített m inket az ( > ! A M indenható
Szenllörinczcn Kuszcnda, Soroksárpéterin
Fritsch
végtelen kegyelm éből húsvéti öröm hírt
küldünk
Ottó felügyelő házánál a prezsbitcrekkcl együtt nagy
csonka hazánk m inden paplakába: az cv. papnék
m elegséggel és bizakodó rem énységgel üdvözölték
országos szövetsége m egvette az özvegy papnék ott
az uj lelkészt, akinek szép képzettségétől és lelkes
honának szánt hajlékot. 0 , aki oly csodásán veze
buzgóságától sokat várnak mindkét egyházközség
tett m inket s m egjelölte az utat, m elyen haladva,
ben a hívek Broschkó (i. esperest súlyosabb be
csendes m unkánkból már eddig is szeretet és á l
tegsége akadályozta a bem utatkozó és bevezető szép
dás fakadt, a jóságos Isten m egadja, hogv ez az
gyűlésekén való m egjelenésében. Az ifjú T im olh eu sl
üzenet m indenkinek leikéből m eleg, háláiéit érzést
mi e helyről is m elegen üdvözöljük és m űködésére
váltson ki, hogy együtt dobbanjon a szív, együtt
Istennek gazdag áldását kérjük.
zengje az ajk: Nagy és hatalm as vagy Uram , hogy
Hegyen f'.pitéit Városra adakoztak: Andrássy
velünk ezt m cgeselekedted.
Dániel 6. Alberti Frnőné 3, D edinszky Béla (5,
Zsófiatelepen, a Budapest gödöllői villam os kisDurst Ervin 3, Glalz József 12. dr. Gom bos Lajos
tarcsai m egállójától néhány lépésnyire épült az a
ti, Görgey Miklós ti. Gregersen N ils ti, llá m o s Dezső
szép em eletes villa, mely m ost már a miénk! 22
3, H ackenberger László 0, dr. Ilaupt Albert 15.
kiscbh-nagyohh helyiség van az épületben, a föld 
Ilruska Im réné 3, Istók József ti. dr. Jónás Géza
szinten külön nagy terem, a kiépített alagsorban
3. B. Kiss Jánosné ti, Kovách Imre ti. Kovács József
konyha és jégpince. 600 négyzetöles telekkel 13..VM)
2. Kohul Im re ti. Krausz Kezsn (5, dr. K rivoss Árpád
P alkalm i áron szereztük meg.
ti. dr. I.égrády Imre ti. Lenz Gyuláné 3. Lubik
Az KPOSz« 1928 nov. lti-án tartott gyűlésén,
/o ltá n n é ti. Markó Sándor 3, Mehnert F rnőné ti.
amikor az Otthon m egszerzése még csak, mint a
Miklós Berta 3. N. N. I. dr N yulászy Jánosné .3.
távol jövőhöz fűzött rem ény lebegett szem ünk előtt,
Prinner Ede ti, Rainer Andor 3. Hostu Dénes ti,
papnéink néhány pillanat alatt önként 1600 P-t aján
Scheiring F erencné 3, Schm elzer Pál ti. Saxlchncr
lottak fel. Valam ennyien úgy éreztük, hogy ennek
az otthonnak létesítése a mi szent kötelességünk, de
Andor 8. özv. dr Szabó Viklorilé ti, özv. Szécsy
egyszersm int éreztük azt is, hogv m inden gond.
Imréné 3, W ächter Józscfnó 3, W ágner Tivadar 3
m inden feladat a mi leikeinkben éljen s arra a he
pengőt.
Luther Szövetségi dibit fizetlek: Dedinszky Béla.
lyes m egoldást a mi szivünk sugallja! Amikor E p o
Durst Ervin 2. (ilatz József I, Istók József, Kör
szunk m egbízásából ezt a húsvéti öröm hírt Közlöm
Nt. Iclkészteslvércinkkel éppen úgy, m int az egye
ösek Xsigmoml, dr. Krivoss Árpád, Kaphmy Sán-*
tem es gyű lésh ez benyújtott m unkaprogramunkOun.
dór Prinner Kde, Wágner Tivadar 2 —2 pengői.
m ost még hatványozoltabb mértékben kérjük er
Evangélikus k eresztién ifjúsági egyesületi mintakölcsi támogatásukat. Erkölcsi tám ogatást kérünk
alapszabály kapható 2 darab 16 fillér s poslabécsupán, mert meg vagyunk győződve, hogy a pap
lyeg beküldése ellenében a Keresztyén Ifjúsági Egye
nék között egyetlen .sincs, ak iotlhonunk lágyét
süljetek Szövetsége, Bpest, l \
1 lioi-ut 29. i!
saját ügyének nem tekintené és nem tenne meg
Az ifjusági egyesületi országos vezetőképző tan
mindent az ő körében, hogy a szeretet adta és
folyam on Csnnkamagyurország területéről 00 hely
gyűjtötte fillérekből 1 t téglát magáénak m ond
volt képviselve, m elyek közül 21 evangélikus, a
hasson. Lehet-e szebb feladatunk nekünk papiunk
többi reform átus, illetve 5 felekezetközi jellegű ifjunak, akik a jó Isten kegyelm éből a földi boldogság
Síigi egyesület. \ tanfolyam on résztvett egy angol,
teljességét élvezzük férjeink, családunk
körében,
egy am erikai és egy japán KIK titkár. A 21 elő 
mint gondoskodni azokról, akiket az isteni m eg
adóval együtt a tanfolyam létszám a 110 volt. Az
próbáltatás m egfosztott tám aszuktól, talán már fia
egész kurzus igen em elkedett hangulatban ment
tal korukban vagy akik öregségükre magukra ma
végbe.
radva úgy vágynak a szeretetnek sebeket hegesztő
Az ifjúsági egyesületi vezetőképző tanfolyam on
melege után. Vajha húsvéti öröm hírünk m inden
elhangzott összes előadások és szétosztott anyag
testvérünk lelkében visszhangra találna és az elo sz
m egrendelhető 5 pengőért a Keresztyén Ifjúsági
tott tálentom ok szerint m eghozná a maga áldott
Egyesületek Szövetségétől Budapest, IX., Cllöi-ut 20.
II. M egrendelést csak a pénz előzetes beküldése m el
gyüm ölcsét.
Klatuiczky Puliié.
lett fogadhat el.
Gaudy Lászlót, kinek m üvét lapunk f. évi I.
Celldőm ölkön m árcius l(i és 17-én zajlóit le
számában olvasóink figyelm ébe ajánlottuk, m árcius
23 evangélikus gyülekezet ifjúságának részvételével
hó 16-án a debreceni egyetem en a hittudom ány dok egy kétnapos konferencia, am ely a KIÉ m ozgalom
torává avatták, öröm m el üdvözöljük ez alkalom 
életképességének újabb bizonysága. Április 21-én Ba
lassagyarm aton lesz hasonló evangélikus KIÉ gyű
mal az uj doktort és szivből kívánjuk, hogy Is
lés.
' <
ten segítségével sokáig lehessen egyházunknak és
Egy gyönyörű biblia Dóré 270 illusztrációval
a vallástudom ányi irodalom nak lelkes és eredm é
(disznóbőrben kapcsokkal) eladó. Érdeklődni: Te
nyekben gazdag munkása!
lefon 512—28.
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Szigethy Lajos: Luther lelke. Ilangulatképek a
lulh. magyarság múltjából. Kiadja az Evang. Tanáregyesület. III. kötet. 30 képpel. Budapest (Luthertársaság) 1929. 158 lap. Ára 3 pengő. Ez a kötet
is méltó társa a két előzőnek. Hála és elismerés
illesse »mecénásait«:
Radvánszky
felügyelőt és
Raffay püspököt. Szellemi értékeink gazdag sorozata,érdekes és tanulságos élet- és jellemképeink a kötet
gazdag tartalma. Mindegyikök oktató és épitő jellegű.
Nagy papok, tanárok, irók és költők vonulnak el
szemeink előtt. Egy Dévay, Kermann, Fábri, Páckh,
Máday és Haubner a papok. Vandrák, Breznyik, Tatay, Bcnka, Tavaszy és Poszvék a tanárok, Her
mann Ottó és a Gregusok a tudósok, Kmety a had
vezérek, Torkos a költők és Kapi a zenélők tábo
rából. Szigethy szép jellem zésében ma is oktatnak.
I)e hcilyet enged, és ez is -szabadelvüségre és
türelmességre vall, a reformátusokkal való párhuza
m osság törvényének és kath. jóbarátainknak is szép
könyvében. Különösen szép fejezet »az eszményi
magyar Luther« kor és jellegzetes képe. A kifo
gásolt »idealizálás« és »túlzott dicséret« sem árt
a miinek. Hisszük és reméljük, hogy ez még
nem lesz »Luther lelkének« utolsó kötete. Van még
magyar Luther bőven. Bevezetésében« egész csok
rot ád »fiatalabb irótársai« részére a nagy reform á
torok, papok, világiak, tanárok, államférfiak, tudó
sok. írók és költők arcképcsarnokából, akik okulás
és épülés céljából méltók a megemlékezésre. »Befe
jezését« mi is elengedjük. Vajha szerzőnk, mint
tipikus magyar luth. iróember«, még feldolgozhatna
néhányat azok sorából. A legmelegebben üdvözöl
jük kiváló irótársunkat szép müve megjelenéséért.
Vivant sequentes!
Dr. Sz. M.
Orvosi hír. Dr. Máíhé Lajos fogorvos, protes
táns egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt
fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvez
ményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6 óráig.
Január 14-én megindító gyászünnepség folyt le
Dorpatban. Ekkor emlékeztek meg azokról a sze
rencsétlen áldozatokról, kiket 19Í9 január 14-én.
mikor a várost fehér seregek felmentették a vö
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Budapest V., Wurm utca 3.

Telefon:

Au t omat a
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S z e re l és javít. ♦
E v an g élik u s h ittestv érein k szállítója
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rösök gonosz gyűlöletükben hamarosan kivégeztek.
A 360 fogolyból kiválogatták a lelkészeket és taná
rokat és azokat egy banképület pincehelyiségében
egyen kint megölték. Most a különböző felekeze
tek saját templomukból gyászmenetben felkeresték
a pincehelviséget. mely gyászkápolnává alakult át
és megemlékeztek a hitükért vértanuságot szenve
dett férfiakról és nőkről. A szertartásnál szere
pelt Észtország gör. kel. metropolitája, az evangéli
kus püspök, egy gör. kel. főpap, a német evangéli
kus prépost, az izraelita rabbi és egy egyetemi tanár,
kik felváltva a maguk nyelvén hódoltak a vér
tanuk emlékének. Az iskolák zárva voltak. Maga az
észt köztársaság szociálista meggyőződésű elnöke is
küldött táviratot ez alkalomból. (Seinem* Vaudois.)
A zombori lelkészi állás betöltése. A zombori
m issziói lelkészi állás tudvalévőén Lombos Alfréd
távozása óla (1918) betöltetlen volt és a lelkészi
szolgálatot hosszú időn át a szabadkai és cservenkai lelkész látta cl. A bácscgyházmegyei elnökség
a közgyűlés megbízásából az állást m ost Lebherz
Henrik szeghegyi s. lelkésszel töltötte be.
Az újvidéki lelkészbeiktalás. Az újvidéki német
magyar egyház uj lelkészét, Mornau Frigyest már
cius lö-én iktatta hivatalába ünnepi istentisztelet
keretében Jahn Jakab esperes. Az ünnepségen dr.
Popp Fiilöp püspöki adminisztrátor és Kund Vil
mos bánáti esperes is résztveítek. A város nevé
ben Lakics János alpolgármester, a görögkeleti egy
ház nevében Csirics Milán esperes, a református
egyház nevében Horváth Lajos lelkész üdvözölte
az uj lelkészt, aki meghatott szavakkal mondott
köszönetét. Az ünnepély után 150 terítékes ban
ketten ünnepelték az uj lelkészt.

Első Plagyar
Á lt a lá n o s B iz t o s ít ó T á r s a s á g
A lakult 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-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:

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

Olvasóink szives figyelm ébe!
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, fgy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb garantia mellett.

Libái

optikai

specialista,

Andor

iencsegyárfó

Budán, II., Fő-utca 4. — Telefon: A. 535— 26. — Alapítva 1846
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Szolid kiszolgálás!

Olcsó árak!
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íz pedig az ölöt élei, bogi megismerjenek léged, az éjiedül igaz Isteni és akii eltöldlél, a Jézus K risztust! János ei. 17.3.

A feltámadás apostola
»II. Kor. 4. 10.: »Mindenkor testűnkben hor
dozzuk az Ur Jézus halálát. . .«

Midőn Pál apostol Athénben az Areopagus
előtt beszélt, figyelmesen hallgattak szavára ; de
amint a halottak feltámadásáról szólt, némelyek
gúnyolódtak. Ez nem illett az ö bölcseleti rend.
szerükbe. Sőt a fiatal korinthusi gyülekezetben is
akadtak egyes keresztyének, kik azt mondották
hogy nincsen a halottak feltámadása. Pál nagy
türelemmel és nyugalommal szól a kételkedőkhöz
és kimondja, hogy Krisztus feltámadott, ha pedig
nem támadott fel, hiábavaló a ti hitetek. (I. kor.
15.) Pál maga annyira bizonyos a Jézus feltáma
dásában és a benne hivőkében, hogy erre a hitre
építi fel egész keresztyénségét. Ha nem volna fel
támadás, akkor igazuk volna a könnyen élőknek,
kik azt mondják : »Együnk és igyunk, holnap
úgy is meghalunk !« Lelke előtt elvonul sok-sok
küzdelme és felsóhajt: mit ér minden küzdelmem
és szenvedésem a Krisztus evangéliumáért, ha
nincs a halottaknak feltámadásuk? Sóvárogva
várja az örökkévalóság jutalmát. A feltámadásban
való sziklaszilárd hite ad neki erőt a lehetetlenség
gel határos terheknek elhordozására. A feltámadás
az erőforrás, melyből e világi élet küzdelmeihez
erőt merit.

Hová lett ma e hit ?
Sajnos, a feltámadás gondolata nem játszik
ma szerepet a legtöbb keresztyén ember életében.
Hiába Írják fel a temetők kapujára : feltámadunk.
Nem igen vannak Pál apostolhoz hasonló tanító
ink, kik egész életüket egy nagy gondolatnak,
egy nagy hitnek szentelik és ennek erejében hódí
tanak lelkeket e hit számára. Pál Efézusban
fenevadakkal viaskodott, mert hitte, hogy a
halál, mely öt e visakodásban érhette volna,
csak utat nyit az örök élet számára. Tudta,
hogy csak testét ölhetik meg.
Aki igy áll szemben a halállal, mint Pál állott,
annak elhiszik azt is, amit a halál után való életről
mond, azt komolyan meghallgatják, mikor a halál
megvetésére buzdít, annak van joga, hogy a fel
támadásról beszéljen. De aki maga reszket már
a halál gondolatától is, aki tele van emberfélelem
mel és ezer apró szempontra van tekintettel,
vájjon csoda-e, ha a feltámadásról való prédikálása
üres beszéd csupán, mely nem éltet, erősít és báto
rít? Urunk Istenünk, adj apostoli lelkű hivő prédi
kátorokat, kik nemcsak szavukkal, de életükkel is
hirdetik : él Krisztus és általa mi is élünk.
Támassz fel minket a bűn halálából, hogy
igazán megismerjünk Téged és éljünk Benned és
teljék bennünk gyönyörűséged.
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Evangélikus sajtó
Azt mondja Pál apostol, hogy a betű öl,
a lélek pedig éltet. Igaz, hogy a holt betű gyakran
öl, de ha a szivnek, a léleknek élő megnyilatko
zása, akkor a betű áldás, erő, hatalom. Mérhetlen
sok jónak a kutforrása volt már a betű. Elképzel
hetetlen lenne a világ képe, ha sok évszázaddal
ezelőtt nem akadt volna ember, aki feljegyezte és
megmentette az utókor számára a legnagyobb
Tanító tanításait. Az Ur kegyelme gondoskodásá
ban még tovább ment. Támasztott népében olyan
embett, aki lehetővé tette hogy, Isten minden
gyermeke édes anyanyelvén olvashassa, mire tanít
az áldott Mester. Lesz idő, mikor az egész világ
elismeri majd Luther előrelátó nagy szellemét, aki
minden testvérének kezébe juttatott egy darabot
az élet kenyeréből. Ez volt a legigazibb, a legneme
sebb szociális cselekedet ezen a világon. Ezért ne
künk evangélikusoknak, még nagyobb kincsünk
legyen a betű, az irás, mint többi embertársaink
nak. Szeressük, áldozatos szeretettel. Különösen
azokat az Írásokat, könyveket, melyeknek gyö
keiéi Krisztus országának talajából nőttek és
virágai evangélikus egyházunknak teremnek ál
dott gyümölcsöt. Hála Istennek és lutheri lelkű
nagyjainknak, voltak és vannak kincseink, melyek
ből mindig meríthet a szépre, jóra vágyó lélek.
Egyházi irodalmunk az utóbbi években ismét
fellendült. Nap-nap után olvashatunk megjelenő
könyvekről. Kisebbek-nagyobbak, népszerűek és
tudományosak. Mindenki megtalálhatja a neki
Valót. A gyermekek sok szivet-lelket nemesitő
könyvet találhatnak az evangélikus irodalom
gyöngyei közt. Ezt mi nem vesszük elég komo
lyan. Pedig a fogékony gyermeki lélek igen jó
talaj azon nemes magvak elvetésére, melyeket
például a vértanuk hithüsége, őseink egyházszeretete nyújt. Egy evangélikus családnál sem hiányoz
hatnak kitűnő egyházi Íróink munkái. Sok lelki
gyönyörűséget, öntudatunk erősödését, vigaszt és
buzdítást nyerünk belőlük. De ha ezekhez nem
juthatunk, talán a kenyérgondok miatt, egy evan
gélikus lapot mégis kell minden családnak járatni,
hiszen ez néhány fillérnél alig több kiadást jelent
naponta. Ennyit minden hivő áldozhat az egy
házért. Hogy milyen nagy áldás az egyházi lap,
azt különösen a betegek érzik, mikor heteken át
még templomba sem mehetnek. Milyen jó ilyenkor
elővenni a lapot, elolvasni a bibliamagyarázatot,
megnézni, hogyan munkálkodnak az egészséges
testvérek az egyház gyarapodásán. Vagy akik
távol laknak minden hittestvértől, a szórványok
ban, milyen édes öröm lehet ezeknek egy lap meg
érkezése. Mintha egy erős testvéri kar nyúlna ieléjük bátorítólag.
Most különösen szükség van egyházi saj
tónkra. Minden nemzet és felekezet ráeszmélt már
arra, hogy ez milyen nagy hatalom, bár sokszor
nem építő, hanem romboló erőt adnak neki. Mind
gyakrabban fordul elő, hogy a napisajtó vagy
egyes céltudatos lap, támadó fegyvert kovácsol
ellenünk. Tömegesen jelennek meg a megtévesztő
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iratok, könyvek, melyeknek célja az evangélium
népében bomlást idézni elő, hogy az irtás majd
annál könnyebb legyen. Mindezek leküzdésére
sokszor nem elég a szelíd hit, a csendes meggyőző
dés, harci fegyverrel kell ellenállnunk és ez egy
erőteljes evangélikus s a jtó ! Ennek érdekében
pedig legelsősorban egyházi lapjainkat kell támo
gatnunk. Örüljünk, hogy hazánkban az evan
gélium ügyét már sok lap szolgálja.
Egyházközségünknek, a budai Luther-szövetség tulajdonában, külön lapja van. A »Hegyen
épített város«, melyet biztos kéz vezet a cél felé.
A cél pedig : szolgálni, szolgálni Istennek, Krisztus
nak, egyháznak, hazának ! Mi hívek, vegyük körül,
lapunkat megértő jóakarattal, cselekvő szeretettel.
Szent célú munkájában segítsünk, ki-ki tehetsége
szerint legyen munkása, pártfogója. Egyházszere
tetünk és evangélikus öntudatunkról teszünk val
lást, ha lapunk felvirágoztatásán munkálkodunk.
Bethaniai Mária.

Speyer 1529
E napokban lesz négyszáz éve annak, hogy
a speyeri birodalmi gyűlésen jelenvolt evangélikus
fejedelmek és 14 birodalmi város követei tiltakoz
tak a többségnek azon határozata ellen, hogy
a reformáció munkája álljon meg, állítsák vissza
mindenütt a misét, ismerjék el a püspökök főható
ságát és várják meg a legközelebb tartandó egyete
mes zsinat munkáját, melynek az egyházi életben
általánosan tapasztalható bajokat orvosolnia kel
lett Volna. Ez a határozat úgy a Luther, mint
a Zwingli részéről kezdeményezett és szép sikerrel
folyó egyháztisztító és evangéliumi alapon építő
munkát elnyomta volna. Ezért nem lehet eléggé
megbecsülnünk az evangélikus érzésű kisebbségnek
bátor és hős cselekedetét, hogy szembe szállva a
császár, a birodalmi többség és a pápa nagy hatal
mával, tiltakoztak a határozat ellen és kijelen
tették, hogy azokban a dolgokban, melyek az
Isten tiszteletére és a lelkek üdvösségére tagoz
nak, csak saját lelkiismeretükre hallgatnak és
apellálnak a császárhoz, egyetemes vagy német
nemzeti zsinathoz és minden pártatlan keresztyén
bíróhoz. Ezen tiltakozásuk (latinul: protestatio)
miatt nyerték a protestáns nevet, melyet eleinte
csúfosan hangoztattak ellenfeleik, ma azonban
büszkén valljuk magunkat protestánsoknak: a
lelkiismereti és vallási szabadság híveinek.
A német protestánsok a folyó évi pünkösd hétfő
és keddjén tartják meg Speyerben a jubilaris ünne
pet, melyre a hazai protestánsokat is meghívták.
Egyházunkat Speyerben Geduly Henrik és dr.
Raffay Sándor püspökök fogják képviselni. A buda
pesti evangélikus és református egyházak április
hó 21-én fogják a közös emlékünnepélyt megtar
tani az uj városháza dísztermében, melyen az
egyetemes közgyűlés és a református egyetemes
konvent két-két elnöke, dr. Antal Géza püspök
és dr. Kovács Sándor egyetemi tanár fognak szere
pelni imádsággal, előadással és beszéddel. A két
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egyetemes egyház emlékplakettet is készíttet Lux
tanár terve szerint a jubiláns ünnep alkalmából.
Legyünk méltók nagy elődeinkhez a hitben,
ragaszkodjunk hűségesen az evangéliumhoz és áll
junk meg erősen a szabadságban, melyre minket
Krisztus megszabadított ! Legyünk minél jobb
protestánsok !

-

A nem zeti zászló*

Édes fiaim ! A márciusi hajnalból kipattant
szabadságszikra ma lángoló pirosra gyújtotta fiatal
arcotokat s égő lelkesedéssel töltötte el a ti fiatal,
fehér lelkeket. Az ifjúi tűznek és lelkesedésnek e
megnyilvánulása büszkeséggel és reménységgel tölt
el minket is, tanítómestereiteket, hogy bizzunk egy
szebb jövőben.
Ez a szebb nemzeti jövő követeli tőletek, édes
barátaim, hogy mindaz, amiről 111a tanúságot tet
tetek, ne csak ünnepi láz, ne csak ünnepi káprázat
legyen, hanem olyan honfiúi kötelességek szivdobbanása, melynek lüktetését, a hétköznapok
verejtékei között is éreznetek kell.
Azért hívom fel figyelmeteket a szabadság
emlékünnepén kibontott nemzeti lobogóra, imá
dott hazánk e testet öltött szent szimbólumára,
melynek ragyogó három színében és minden nem
zeti célt, nemzeti eszményt egybefogó szent egy
ségében ércnél maradandóbban és szent igéknél
magasztosabban van benne a nemzeti erő, össze
tartás és honfiúi kötelesség minden szava.
Benne van ebben a három színben a csaták
mezején égő őrtüzek és a nemzeti ünnepeken gyúj
tott szövétnekek pirosló lángja, benne van honszerelmünk fehér álma és benne van az élet
fakasztó tavasz reménység-zöldje. Benne van eb
ben a három színben a hazáért omlott s talán még
omolható piros vérnek a szimbóluma, az aggódó
édesanyák és honleányok fehér lelke és benne van
az önfeláldozás verejtékeiből és vércseppjeiböl
sarjadzó magyar jövő zöldlevelii fája.
De benne látom én, édes barátaim, egész
Nagy-Magyarországot, honszerető őseink egész
örökségét: a zöld mezők, zöld erdők gazdag
koszorúját, a határtszabó Kárpátok fehéren csil
logó hókoronáit, és látni vélem fölöttük egy boldo
gabb március pirosló hajnalhasadását is.
Ám ez a nemzeti szimbólum nemcsak a múlt
dicsőségét, becsületét és nagyságát jelenti, hanem
jelenti mindenek fölött azokat a célokat, eszméket,
melyeket nekünk a jövendő szempontjából a jelen
ben kötelességünk megvalósítani. A nemzeti
zászló, mint a nemzeti eszmények egybefogó szent
szimbóluma, jelenti tehát térben és időben az egy
ség, összetartás, közös munka, kulturális fejlődés,
*) Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter elren
delte, hogy ünnepélyes alkalmakkor az iskolákban a nem
zeti zászlóról előadást tartsanak és az ifjúság tisztelgő me
netben vonuljon el a nemzeti lobogó előtt. Ezt a beszédet
március 15-én a budai tanítóképzőben mondotta el Nagy
Ferenc tanár s mi örömmel közöljük, mert a felnőttek szá
mára is nagyon tanulságos. A külföldön mindenütt való
ságos kultuszt űznek a nemzeti zászlóval.
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az együttérzés és szenvedés szolidaritását. Jelenti
a letörhetetlen akaratot és az egymásnak vetett
vállat magyarságunkért. Jelenti a közös aggódást
és szerető gondoskodást minden magyar bölcső
n é l; hogy minden magyar gyermek jó soisban,
jó iskolázásban s az életben biztos elhelyezkedés
ben részesüljön. És jelenti ez a szimbólum végül
a magyarság egyetemes vallását, mely magában
egyesit minden felekezetet, amelyben minden
magyar szív szorong a másik magyar szivért, min
den magyar izom védelme minden magyar élet
nek s amely vallásnak három csodálatos szent
sége van : a magyar föld, a magyar lélek és a ma
gyar nyelv l
Ennek a három szentségnek legyetek ti, édes
fiaim, méltó apostolai jövendő pályátokon. Es ad
játok meg levett kalappal a tiszteletet mindig a
a nemzeti eszmények jelképének, a nemzeti lobogó
nak ! Jusson eszetekbe, a hozzáfüzödö dicsőségek
és kötelességek átérzése mellett, hogy az elszakí
tott részekről kiüldözött magyar testvéreink a
határon könnyes szemmel emelnek kalapot az első
szabadon lengő magyar zászló előtt.
Ti pedig, honleányok, hajoljatok meg, ha
magyar fiuk kezében meglendül a nemzeti triko
lor ! Jusson eszetekbe a honleányi kötelességek
mellett nektek is az a megindító kép, mikor kin
cses Kolozsvárt egy ősz matróna a sárból szedte fel
az ellenség által széttépett és letiport zászló fosz
lányait. Hajoljatok meg hát ti is előtte : a haza
jelképe előtt hajoljatok meg !
Most pedig, édes barátaim, tekintsetek erre
a régi, fakult szinti öreg zászlóra. Az idő vasfoga
megtépte, de féltett drága kinccsé avatja csaknem
félszázados múltja, melyben tanitónemzedékeket
nevelt hazaszeretetre és mutatott utat a honfiúi
kötelességekre. Hősi halottaink emléktáblája hir
deti, hogy sokan, akik valaha alatta sorakoztak,
piros vérük hullásával is becsületet szereztek ennek
a lobogónak. Történelmi emlék ez a zászló,
melyet a kommün alatt gondos kezek rejtegettek
s majd repeső örömmel emeltek újra az intézet
homlokára, mikor Budapest utcáin végre felzendülhetett, hogy : »Megbünhödte már e nép a múl
tat s jövendőt.«
Szivetekben nemzeti himnuszunknak e lük
tető akkordjaival, a Rákóczi-induló tüzével s honszerelmetek fehér álmával és reménységével vonul
jatok el most az Alma Mater lobogója előtt ! Ez
az elvonulás tiszteletadás a haza szentségének, de
szent esküje és szimbóluma is annak, hogy a hazá
nak éltek !
Budapest, 1929 március 15.
* Nagy Ferenc.
A „Századunk” társadalomtudományi szemle már
ciusi számában érdekes tanulmányt olvastunk, az Einstein
iéle relativitás elméletről, mely azért érdemel figyelmet,
mert nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ez az elmélet
tisztán természettudományi jelentőségű és nem vonatko
zik például a logikára vagy más elméleti tudományra.
Ugyanezen számban szó van a Szimonidesz, Hebelt, Rohoska és Zoványi esetekről, melyek igen közelről érintik
az evangélikus es református egyházak bíráskodását.
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Szocializmus
és protestantizmus *
Azok az eszmék és gondolatok, melyek a tár
sadalom megrendült egyensúlyát helyreállítani
igyekeznek, rendesen abból a föltevésből indulnak
ki, hogy a társadalomban dúló küzdelmeknek oka
nem más, mint az a rendkívül nagy különbség,
mely a vagyonosokat a vagyontalanoktól elvá
lasztja.
A közgazdaság egyoldalú fejlődése folytán
keletkezett e nagy ellentétet az emberiesség jóléti
intézmények által igyekszik némileg kiegyenlíteni.
Csak határozott rosszakarat tagadhatja, hogy
korunkban állam, társadalom és egyes ember
barátok oly széles téren, oly bőséges és oly sok
oldalú uton-módon enyhítik a nyomort, könnyítik
a reászorultak életküzdelmeit, amiről a múlt száza
dok fiainak távoli sejtelme se lehetett. Legújab
ban már az egyházi hatóságok is — eléggé meg
késve — föléreznek a veszélyre, mely a társadalom
nyugodt egyensúlyának fölbillenése folytán úgy az
egyest, mint az egész társadalmat fenyegeti s buzgó
igyekezettel sietnek anyagi áldozatokkal felemelni
az elesetteket, oltalmazni az erkölcsi vagy anyagi
örvény szélére jutottakat.
Az ellentétek kiegyenlődésének jelenségei azon
ban nem mutatkoznak. A feszültség szakitó eieje
nemhogy lohadna, sőt gyarapodni látszik és a tár
sadalmat bomlasztó érzületek és vezérgondolatok
lappangva bár, napról napra szélesebb rétegekre
terjeszkednek.
Mindezek a gondolatok és ez az érzület nem
egyedül a vagyoni állapotok közt támadt óriási
szakadékból sarjadnak föl. Amily mértékben fel
szabadul a hatalmas a természeti erők mostohaságának uralma s a társadalom iránti kötelességek
terhe aló l; hasonló vagy még nagyobb mértékben
érzi a hatalomtalan életszükségleteinek fogya
tékossága mellett a hatalom nyomását, mely lépten-nyomon akadályozza őtet természetszerű jogai
gyakorlásában, megsérti emberi méltóságát és
megfosztja egyéni szabadságától. Lehetetlen, hogy
föl ne ébredjen lelkében annak tudata, hogy ő
igaztalan bánásmódban részesül. A hatalmast elég
gyakran elcsábítják a rendelkezésére álló körül
mények, hogy visszaéljen hatalmával és kényel
mét, élvezeteit a gyengébbek rovására igyekezzék
gyarapítani. A hatalomtalan lelkében pedig a
fényűzés — különösen az indokolatlanul fitogta
tott fényűzés — kitenyészti az irigységet, mohó
vágyat ébreszt a hatalmasok életmódja után. Kö
nyörtelen önzéssel párosult önkény az egyik részről;
irigység, gyülölség, nem ritkán rossz akarat a
másik részről szítják azt a tüzet, mely
mint a száraz avarba kapott láng terjed tovább
és tovább.
Nem kenyérkérdés tehát, vagy nem csak ke
nyérkérdés a szocializmus, hanem egyszersmind és
*) Társlapjaink szerkesztőit tisztelettel felkérem, hogy
ezt a cikket lapjukba fölvenni szíveskedjenek.
S. J.
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talán főképen erkölcsi kérdés*) Ha máról hol
napra megkétszereznők azok jövedelmét, akik az
élet elviselhetetlen terhei miatt panaszkodnak, ha
megsokszoroznánk szám és terjedelem tekinteté
ben a jótékony intézményeket; egy időre talán
lecsillapodnék az elégedetlenség ; de az igények fel
tartóztathatatlan fejlődése következtében csak
hamar újra fellobbanna a fentebb megjelölt ténye
zők által a tüzveszedelem. Ezek ellen a tényezők
ellen kell tehát kemény ostromot indítani. És
mivel az egyik előidézi a másikat és igy circulus
vitiosus kereng előttünk, mind a két irányban
ugyanazon buzgósággal, az igazságnak ugyanazon
erejével kell tusakodni a teljes diadalig.
„ Azt az óriási feladatot tűzte ki a gazdasági
fejlődés az embeiiség sorsa felett gondolkodók elé,
hogy figyelmeztessék a hatalmasokat a keresztyéni
szeretet parancsára. Inteni kell őket, hogy ne ad
janak okot és alkalmat a krisztusi kijelentés bizo
nyítására : A gazdag nehezen megyen bé menny
országba. (Máté 19 ; 23.) Amikor saját kényelmük
vagy vagyonosodásuk vágyait csak a hatalomtalanok megrövidítésével, tehát valóban igazság
talanul érhetnék el, tudjanak felebaráti szeretettel
önként és örömest lemondani a kezükben levő
hatalomról, tudjanak áldozatot hozni felebarátaik
és a közjó javára s ne tekintsék magukat a világ
központjának. Vagy hogy Pethő Sándor szavaival
éljek : »A szociálpolitika irgalmas nővér jóságával
hajoljon le a proletársebekre s a törvény szigorá
val ébressze föl a kapitalizmus alvó szociális lelki
ismeretét.« (Magyarság 1928 dec. 30.) De viszont
a hatalomtalant föl kell világosítani afelől, hogy az
emberi tehetségek, állapotok és állások között
jelentkező különbség nem emberek, hanem a Gond
viselés rendelése folytán áll elő, amelyen tehát
emberi erővel változtatni lehetetlen. Egyszersmind
meg kell vigasztalni ugyancsak a Gondviselésnek
azzal a kegyelemteljes intézkedésével, miszerint
az Isten országa, a lélek gyümölcseinek (szeretet,
öröm, békesség stb. Gál. 5 ; 22) kifogyhatatlan
tárháza szegénynek és gazdagnak, hatalmasnak és
hatalomtalannak, öregnek és ifjúnak egyenlő
képen nyitva áll és kinek-kinek csak akaratától
függ, hogy keresse Isten országát, ahol néki minde
nek megadatnak. Bele tudván pedig nyugodni a
Gondviselés intézkedésébe — föltéve, hogy a
műveltségi színvonalának megfelelő életszükség
letek rendelkezésére állanak — tudjon megelé
gedni sorsával és lemondani oly kívánságokról,
amelyek az ő társadalmi állása szerinti hivatásá
nak betöltéséhez nem okvetlen szükségesek.
Ez a feladat azonban sokkal súlyosabb, hogysem azt törvényekkel, szabályokkal, rendeletekkel
megoldani lehetséges volna. Mert nincs olyan böl
csen kieszelt törvény, melyet kijátszani ne le*) Ugyanezzel a gondolattal foglalkozik az »EvangEgyház és Iskola« cimü lap 1900. évi 12. számában »Tár
sadalmi mozgalmak és a protestáns egyház« cim alatt meg
jelent cikkem. — Meggyőző alapossággal tárgyalja ugyan
ezt dr. Tirtsch Gergelynek »A szocializmus erkölcsPalapja«
cimü kitűnő dolgozata, melyet ugyanazon lap 1900. évi
14. számában ismertettem.
S. J.
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hetne.*) A lelkeket kell megnemesiteni; a gondol
kodásmódot kell krisztusi szellemmel átfűteni. Ellhet
a munkához pedig semmi más hatalomnak, egye
dül a vallásos testületeknek van biztos hatásu
charismája. És ha átérezzük, megfontoljuk azt a
tényt, hogy a krisztusi eszméket a mindennapi
életben az" igaz Protestantismus valósítja meg leg
tökéletesebben, akkor föl kell ébrednie lelkűnkben
annak a tudatnak és föl kell hevülni kebleinknek
arra tudatra, hogy annak a nagy feladatnak világboldogitó megoldására a Gondviselés a protestan
tizmust hívta el. Mert a Protestantismus nem ismer
önkényt, hanem az Ur lelke lévén velünk, szaba
dok vagyunk (II. kor. 3 ; 17); nem vágyakozunk
fény, pompa, dicsőség után, hanem a kötelességteljesítés lelki nyugodalma után ; megnyugszunk
a Gondviselés intézkedésében, miszerint a talentu
mokat különféle módon és mértékben osztotta ki
es megbecsülünk megkülönböztetés nélkül minden
egyest, akinek szavai, tettei, egész lelkülete félre
érthetetlen bizonyságot tesznek afelől, hogy ő a
reábizott talentumokat az Ur Jézus beszédeit
tántorithatlan hűséggel követve, használja föl.
Ezen a téren, ebben a munkában velünk semmi
más közület, semmi más hatalom nem versenyez
het, ehhez a munkához a Gondviselés a protestan
tizmust ruházta föl győzhetetlen fegyverekkel,
hogy a társadalom egyensúlyának, nyugalmának
kivívása által a protestantizmus legyen legnagyobb
jótevője az emberiségnek.

Sass János.

A K e r e s z t y é n Ifjúsági E g y e s ü l e t
vezető k ép ző tanfolyam a
A múlt század negyvenes éveiben London
városának kereskedelmi és ipari alkalmazottai
szánalmasan sivár viszonyok között tengették
életüket. Kora reggeltől késő estig tartó szakadat
lan munka mellett, az örökéletü City modern rab
szolgái napközben alig pihenhettek egy félórát
s igy nem csoda, hogy azután elfásult lelkűk vasár
nap sem keresett »üdülést* máshol, mint a bár-ok
és kocsmák tivornyáiban. A Hitchcock cég egyik
fiatal alkalmazottja, a vallásos lelkületű, bibliát
olvasó Williams György ezekkel az állapotokkal
sehogysem volt megelégedve s az a kicsiny, de
komoly gondolkodású fiatalemberekből álló baráti
kör, mely Williams vonzó egyénisége körül cso
portosult, 1844-ben egy kis egyesületet alkotott,
melynek kimondott célja volt az angol főváros
kereskedelmi alkalmazottait Jézushoz vezetni,
s őket egy komolyabb, Isten népéhez méltó életre
reá nevelni.
A gondolat nemcsak kereskedő körökben talált
tetszésre, hanem az egyházi testületeknek s hama
rosan a tudományos világ és az ipari élet legelőke
lőbb képviselőinek helyeslésével is találkozott
*) Hogy csak egyetlen példát említsek : ki tilthatja
meg azt, hogy a főnök át ne helyezze »szolgálati tekinte
tekből« azt az alkalmazottját, aki ott, ahol van, az ő magán
érdekeinek útjába áll?
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s miután az egyesület az Exeter Hall-ban rendezett
magas színvonalú előadássorozataival az angol
társadalom teljes erkölcsi és anyagi támogatását is
kivivta, az 1851. évi londoni világkiállítás külföldi
látogatói, kik ez alkalommal az egyesületet is meg
ismerték, annak eszméjétől elragadtatva siettek
ezt az ifjúsági szervezetet mindenütt, saját hazá
jukban is megalapozni. A keresztyén ifjúsági egye
sület (Young Men’s Christian Association) 1855ben Párisban tartott első nagyobbszabásu konfe
renciája már nemzetközi jelleggel bírt s az u. n.
párisi alap-ban, mely azóta is változatlan vezérgondolata maradt ennek az egyre erősbödő és
fejlődő szervezetnek, kimondotta, hogy egyesíteni
kívánja »mindazon fiatalembereket, kik Jézust
Uruknak és Megváltójuknak tartják, a szentirások
szerint hitükben és életükben az ö tanítványai
akarnak lenni és együttesen igyekeznek az ö orszá
gát az ifjúság körében terjeszteni*.
A K. 1. E., melynek tagjai ezidő szerint a világ
minden részében az 1926. évi helsinkii világkonfe
rencia határozatából kifolyólag elkészült »Jézus
élete* című tanulmány alapján behatóan foglal
koznak a szentirással, a lelki munka mellett az
ifjúságnak értelmi, testi és szociális nevelésére is
különös nagy gondot fordít ; s a mintegy 1,600.000
tagot számláló szervezet több, mint 2000 saját
tulajdonát képező épületben 7850 titkár vezetése
alatt s a Genf-ben székelő világbizottság irányítása
szerint működik. Az egyesület meg van már szer
vezve mind az öt világrészben s a legutóbbi világkonferencián 46 állam mintegy 1500 delegátussal
volt képviselve. Ezek között természetesen az
U. S. A. vezet munkájának szédületes s jellegzete
sen amerkai méreteivel.
A K. I. E.-t néhai Szilassy Aladár honosította
meg hazánkban s az évtizedeken át inkább csak
református körökben volt ismeretes. Újabban
azonban evangélikus egyházunk ifjúsági egyesü
letei is egyre növekvő lelkesedéssel fogadják el a
párisi alapot s a K. I. E.-hez való csatlakozásukat
megkönnyítendő, egyházunk a K. I. E.-nél evang.
titkári állást szervezett.
A K. I. E. nemzeti bizottsága most március
4— 8. napjain Budapesten egy vezetőképző tanfolya
mot tartott, melynek 117 hallgatója között 41 volt
evangélikus; ami nyilván igazolja azt, hogy az
egyesületnek úgy vallási, mint nemzeti szempont
ból nagy horderejű munkásságát egyházunk is
különös figyelemmel kiséri. Méltán remélhetjük,
hogy a tanfolyam résztvevői a K. I. E. jövőbeni
felvirágzását szivükön viselve saját körükben is
azzal a kitartó szorgalommal és lelkesedéssel fog
nak dolgozni, mint aminővel a tanfolyamon részt
vettek ; mert valóban felemelő volt azt látni, hogy
nemcsak a lelkészi és tanítói kar képviselői, hanem
az egyszerűbb iparos- és gazdaifjak is milyen
figyelemmel hallgatták végig az előadásokat.
A tanfolyamon, mely egyetemes egyházunk
üllőiuti imatermében tartatott meg — s melyen
dr. Tóth Miklós, dr. Eördögh Árpád és dr. Scholtz
Oszkár felváltva elnököltek — református részről
dr. Tóth Miklós, Forgács Gyula, dr. Koczogh
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András, Buday Gergely, Bogdán Gyula, dr. Batiz
Dénes, Pógyor István, Németh Károly, Varga
István, dr. Patay Pál, evangélikus részről pedig
Kapi Béla püspök, Vidovszky Kálmán, a Luther
Otthon igazgatója, Németh Gyula szekszárdi lelkész
és dr. Scholtz Oszkár egyházkerületi főjegyző tar
tottak előadásokat; az előadói tevékenység orosz
lánrésze azonban négy szakemberre hárult, a K. I.
E. titkáraira, kik közül az amerikai származású
Strong T. és az angol Sitters P. H. a genfi közpon
tot, mig Töltéssy Zoltán és Dobos Károly a magyar
K. I. E.-t képviselték, kik mindent elkövettek,
hogy a tanfolyam hallgatóinak várakozását kielé
gítsék.
Az előadások felölelték az egyesület egész
négyes programját — a testnevelést és szórakozást
sem véve ki — s kitűnő alkalmat nyújtottak
a protestáns testvériség kiépítésére és baráti köte
lékek megpecsételésére. Megható bizonyságai vol
tak az együttérzésnek a közös éneklések is, amidőn
felváltva kerültek sorra a legszebb református és
evangélikus egyházi énekek és nem tudom mi volt
nagyobb : vájjon az a lelkesedés, mellyel mi meg
tanultuk a zsoltárokat és dicséreteket, vagy az az
áhitat, mellyel református atyánkfiái is elmerültek
a klasszikus Jézus-korálok zenei és költői szép
ségeiben.
Sch. 0.

HÍREM
Nagypéntek délutánján Passió-olvasás volt templo
munkban az Énekkar közreműködésével. Akinek szivét
az Ur Jézus iránti mélységes szeretet tölti el és lelke vágya
hívta a Kereszthez, az ott volt. És olyan jó volt ott lenni !
Elkísérni Őt a fájdalmak utján. Érezni, hogy minél job
ban közeledünk az Ő halála pillanatához, annál jobban
éledünk fel mi. Az elárultatás, a megostoroztatás, a töviskoronáztatás . . . fájdalmas jelenete a mi lelki küzdelmeink,
testi szenvedéseink egy-egy nehéz terhét vette át. Mire
elértünk az »Elvégeztetett«-hez, minden bánatunkat betehettük Krisztushoz a sírba, és megváltott lélekkel, meg
erősített hittel és reménnyel távozhattunk.
A Passio-olvasását Ruzicska László s. lelkész végezte,
egyszerű, nemes ihlettséggel, mely igen mély hatást tett
a hívekre. Az Énekkar, a mi drága kincsünk és büszkesé
günk, még soha sem forrt össze úgy a lelkűnkkel, mint
most. Lear királyban mondja Cordelia : »Boldogtalan, aki
szivét nem tudja szájához vinni.« Az Énekkar boldoggá
tett minket, mert a mi szivünket szólaltatta meg. Isten
áldása és a hívek szerető hálája szálljon a Vezetőkre és a
Tagokra is mind külön-külön !
A Passió drága füzérébe a zeneművészet legszebb
gyöngyeit illesztette a Kar, tökéletes művészi előadásban,
fenséges harmóniában. Az értékes gyöngyszemek voltak :
1. Silcher: Óh nézd a Golgotát! 2. A keresztfához megyek.
3. Kárpáti S. : Sírjon ma az ének. 4. Mikus-Csák : Éj kez
detén. 5. Kirchner E. : Föld megindul. 6 . Kirchner : Óh
siralom. 7. Gounod : Stabat mater. 8 . Haydn : És nagy
sötétség lön. 9. Hagedorn : Lelked im m ár. . . 10. Bach
I. S. : Jézus halálára.
B. M.
A Protestáns Irodalmi Társaság negyven évet jubiláló
tagjai. A tiszáninneni református egyházkerület püspöke,

dr. Révész Kálmán, továbbá az evangélikus egyetemes
egyház kiérdemesült felügyelője, báró Prónay Dezső és az
eperjesi evangélikus teológia volt dékánja és lapunk főszerkesztője, Szlávik Mátyás, most töltötték be a Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság választmányában való tag
águk negyvenedik esztendejét. Ebből az alkalomból a
ársaság elnöksége dr. Ravasz László püspök, elnök és
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Török Pál titkár aláírásával meleghangú üdvözlő táviratot
intézett három érdemes választmányi tagjához. A távirat
szövege igy hangzik : »Ma (márc. 24.) van 40 éve annak,
hogy a Magyar Prot. írod. Társaság első választmányi
ülését tartotta. Az alapítók gárdájából méltóságod most
is tagja és oszlopa társaságunknak. A jelenlegi elnökség
hálásan gondol nagy ügyünk első szolgáira s az elődök
iránti tiszteletét azzal fejezi ki, hogy méltóságodat a mai
napon büszkeséggel és hálával köszönti. Ravasz László
elnök, Török Pál titkár.
Sz. M.
Uj ifjúsági egyesületi titkár. A Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Szövetsége utolsó nemzeti bizottsági gyűlé
sén egy uj titkár beállítását határozta el a 18 éven aluli
fiuk-közti munkára. E célból már két esztendővel ezelőtt
egy tehetséges magyar fiatalembert, Laky Lászlót kikül
dött az amerikai springfieldi titkárképző főiskolára, ahon
nan e nyár folyamán érkezik haza. A Szövetségnek most
már meg is választott titkára. Laky László munkájához,
melynek területe a megkonfirmált, továbbá a tanonc-,
polgári iskolai stb. ifjúság nagy reménységeket fűznek.
KIÉ konferencia Balassagyarmaton. Április 20. és
21-én Balassagyarmaton kétnapos evangélikus KIÉ kon
ferencia lesz. Közreműködnek : Dr. Scholtz Oszkár, Töl
téssy Zoltán, Kardos Gyula, Vidovszky Kálmán, Sulacsik
Zoltán és dr. Csengődy Lajos. Szombat d. u. minden lel
készt, tanítót, az ifjúság iránt érdeklődőt szívesen látunk.
Minden résztvevő vasúti féljegyet kap. Jelentkezési határ
idő április 15. Jelentkezni lehet a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek Szövetségénél, Budapest, IX., Üllői-ut 29. II.
Balatoni üdülés. A Soli Deo Gloria Szövetség balatonszárszói üdülőjében május és junius hó folyamán a villá
ban örömmel látna üdülőket. Napi ellátási dij (szoba, há
romszori étkezéssel) 5 pengő. Julius és augusztus hó folya
mán az országos konferenciák miatt üdülőket nem fogad
nak. Megkeresés : Soli Deo Gloria Szövetség Budapest,
IX., Kálvin-tér 7. II. 15. Üdülőket egész hónapra, de
két-három napra is elfogadnak. Vasúti költség személyvonat III. osztály Budapest Déli vasútról Balatonszárszóig
4 pengő 50 fillér.
A közelgő sajtóvasárnap alkalmából felhívjuk a figyel
met a második hitágazat lutheri magyarázatának díszes
falitábla alakjában való legújabb megjelenésére. A fali
tábla aktualitását a Luther Káték 400 éves jubileuma
s azon körülmény is növeli, hogy a Kis Káté első részletei
szintén falitábla formájában jelentek meg annakidején.
Szövege a legújabban megállapított s az egyetemes egy
háztól elfogadott szöveget hozza, mely igazi evangéliomi
tartalmával méltó arra, hogy minden evang. család ott
hona falán helyet találjon. Alkalmas konfirmációi emlékül
is. A falitábla a »Fébé« Evang. Diakonissza Nőegylet Iratterjesztésének kiadásában jelent meg, csinos szövegelren
dezéssel, fehér kartonon, színes nyomással. Ára 40 fillér.
Tíz példányon felüli rendelésnél 25% kedvezmény. Megren
delhető a kiadónál : Klotild-liget, Pestmegye, cimen.
Istentiszteleti rend a budai evang. templomban.
Április hó 14-én d. e. 9 órakor ifjúsági istentisztelet, prédi

kál : Hüttl.
d. e. 11 órakor magyar istentisztelet: Ruzicska.
Április hó 21-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Reif.
10 órakor német istentisztelet.
11 óra 15 perckor rádiós istentisztelet: Varsányi,
énekel a vegyeskar.
Kereszteltük : özv. Szabó Istvánné, szül. Schachtitz Paula
Eleonórát, Szlankó Kollár Jenő Lászlót, Németh Mária
Erzsébetet, Gerstner Ödön intézeti tanár és Hugyecz
Edit leányát: Magda Évát.
Eskettük : Zsigmondy Hugó Emil bányamérnököt Schulek
Erzsébettel, Biró Károly építészmérnököt Bánfalvi
Valéria Edittel, Petrik István kőmüvessegédet Deés
Borbálával, Holenia Rudolf János alezredest Caspard
Eugenia Herminával.
Temettük : özv. Bors Istvánnét, özv. Petrik Gézáné, szülZechmeister Vilmát, özv. Jaksch Ferencné, szül. Zuppinger Lujzát, Klein Györgyné, szül. Zischek K am rát,
Széman Máriát, Adorján Gusztávné, szül. Bihari Erzsé
betet, Szutorisz Róbert ny. postahiv. igazgatót.
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A pesti ev. egyház a Deák-téren levő polgári leány
iskoláját 8 osztályú leánykollégiummá alakítja át. Szep
tember hóban megnyílik a kollégium I., II., III. osztálya
a Deák-téri épületben, az V., VI. és VII. osztály a Veres
Pálné-utca 36. sz. alatt. Megmarad még a polgári iskola
IV. osztálya és lesz egyéves tox>ábbkép2Ő tanfolyam olyan
leányok részére is, kik nem készülnek elő valami különle
ges életpályára, hanem csak általános műveltségre törek
szenek. Valamennyi osztály tanulói jelentkezhetnek az
intézeti oenllakásra. Minthogy a felvehető tanulók száma
korlátozva van, ajánlatos, hogy a jelentkezések a jövő
iskolaévre minél korábban történjenek IV., Deák-tér 4. sz.,
vagy IV., Veres Pálné-utca 36. sz. alatt. A jól felszerelt
iskola kitűnő tanerőivel kiváló munkát végzett eddig és
kiérdemelte evangélikus híveink osztatlan bizalmát. A
kollégium az az iskolafajta, amely érettségi bizonyítvá
nyával a főiskolai tanulmányokra is jogosít, de amellett
sokoldalú általános műveltséget és gyakorlati ismereteket
is nyújt, melyekre minden leánynak szüksége van. Ezért
melegen ajánljuk evangélikus híveinknek, hogy tanuló
leánygyermekeiket a pesti evangélikus leánykollégiumban
taníttassák 1
Evangélikus testvériség. Az evangélikus egyházak ké
szülnek az ágostai hitvallás átadásának 1930-ban tartandó
négyszázados emlékünnepére. Ez alkalomból avatják fel
Augsburg városában a Szt. Jánosról elnevezett templomot,
melynek épülete már tető alatt van. A szászországi ev.
püspök, a nálunk is jól ismert dr. Ihmels közbenjárására,
az északi államok : Norvégia, Dánia, Svédország evangéli
kusai elvállalták, hogy jubileumi ajándékul teljesen fel
szerelik a templomot és igy róják le hálájuk és tiszteletűk
adóját az evang. egyház ezen történelmi nevezetességű
öröksége irányában.
Nagypénteken kisértük ki utolsó útjára néhai Petrik
Gézánét. a hires bibliográfus özvegyét, hűséges pénztáros
nőnk édesanyját, ki már évek óta önzetlenül otthont adott
lapunk kiadóhivatalának. Nagy zavarból mentett ki min
ket akkor, mikor pénzért sem tudtunk volna megfelelő
helyiséget szerezni. Súlyos szenvedéstől váltotta őt meg
Isten angyala, a halál. Hálás kegyelettel tettük le jóltevőnk
sírjára a Lutherszövetség koszorúját és kértük az Urat,
adjon neki csendes pihenést, gyászoló kedves gyermekeinek
pedig a boldog feltámadás reményében vigasztaló balzsa
mot ! Emlékezete legyen áldottl
Achenbach Pál orosz missziói titkár magyarországi
előadó körútja. A »Világosság Keleten« orosz-missziói tár
saság titkára, Achenbach Pál, ki már két Ízben tartott
Magyarországon előadásokat, április hónapban újra fel
keresi a magyar városok egész sorát. Budapesti összejöve
teleit 11-én a Deák-téri evang. templomban, 12-én a régi
képviselőházban tartja. A kezdet mindig 7 órakor van
belépődíj nincs, felekezeti külömbség nélkül mindenki
résztvehet. Látogassuk az összejöveteleket tömegesen.
Schumacher halála. Mély gyászba borította SHS evang.
egyházkerületét Schumacher Sámuel volt zimonyi, később
boszniai petrovoljei evang. lelkésznek és szerémi esperes
nek hivatalos kőrútjában Sarajevóban múlt hó 19-én szivszélhüdésben váratlanul bekövetkezett halála. A jugoszláv
parlamentnek nagytekintélyű német párti tagja, ki jelen
tős személyisége volt a jugoszláv német mozgalomnak és
élénk részt vett a keresztyén egyházak közti béke érdeké
ben folyó nemzetközi munkában is. A háború előtt péterváradi polg. iskolai tanár volt. Tanult 5 szemeszteren át
a marburgi tudományegyetemen és az eperjesi theol. aka
démián. Lapunk főszerkesztőjével állandó levelezésben
állott s bennünket magyarokat nagyon szeretett. Pappá
Raffay Sándor püspök avatta. Családján kívül hálás zimo
nyi evang. egyházközsége is adott ki gyászjelentést. Szó
noklataival nemcsak az egyházban, hanem a belgrádi
parlamentben is kitűnt. Korai elhunyta érzékeny veszte
ség SHS evang. egyházkerületére. Múlt hó 22-én Ujpazuán a családi sírboltban temették el. A ju0oszláviai Neues
Leben c. lap is melegen emlékszik meg róla, mint evang.
egyházunk és a belgrádi kormány hathatós közbenjárójá
ról. Részünkről is áldassék boldogító emlékezete. Sz. M.
Tagsági dijat fizetett: Beliczay Endre, Beliczay Endréné, Sólyom János 2— 2 pengőt.
Szép udvari szoba, hölgynek, albérletbe kiadó Várfok
utca 10. sz., földszint 4. ajtó.
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Hegyen Épített Városra adakoztak : özv. Alexy Lajosné 6 , Dörre Endréné 3, Endresz József 6 , Floderer Vil
mos 6 , Gyenes Dezsőné 3, özv. Hetvényi Lajosné 4, özv.
Jely Jánosné 3, Király Erzsi 8 , dr. Kliment Jenő 6 , Kiin
ger Józsefné 1.50, Kontsér Kálmán 3, Kronberger Józsefné
6 , Liszka Károly 6 , Malek János 6 , özv. Petiik Gézáné
emlékesét éré H. 15, Pintér Sándor 3, Rosta Sándor 7.50,
Schüller Mihály 5, Szarvasi Dezső 10, Szepessy József 6 ,
dr. Takáts Györgyné 6 , Vasas János 3 pengőt.
Luther Szövetségnek adomány Beliczay Endre 6 pengő.
B *r evangélikus lelkészt 1020. évi novem 
berben az általán os iguzollalási eljárás során
az egyetem es egyházi törvényszék a/, egyházi sz o l
gálatra alk alm atlannak ítélt. Egyházközsége hosszú
időn ál m eghaló szeretettel ragaszkodott lelkészé
hez és ennek azzal adott kifejezést, hogy mintegy
két évén il az egyházi hatóságok minden lelk ész
választó törekvését m eghiúsította Azóta 8 esztendő
beit el. A lel k é s i
kérésére
az
újra
felvett
perben
az esp.
törvényszék
csak
volt
állá
sának elvesztésért* ítélte és nyitva hagyta azt
a
lehetőséget,
hogy
m ás
kerületben
lelkészi
szolgálatot vállaljon. A lelkész beadta nyugd íjaz
tatása iránti kérvényét, m elyet az egyet, nyugdijinbézeÜ bizottság o ly kedvezően intézett el,
hogy eltá v o lítá sa óta eltöltött éveit is szolgá
lati idejébe beszám ította Örömmel adunk erről
hirt és üdvözöljük az egyházi hatóságokat, hogy
belátva a múl loan tö r lő it hibákat, a jóvátételt
m egkezdik. Heméljük, hogy ezt más hasonló e l
j á r á s u k is k ö v e t i k nemsokára, hogy egyházunk s e
maradjon el a világi igazságszolgáltatás mögött és
a keresztvén lelkiism cret is érvényesüljön.
Egyházi fegyelem Hollandiában. Az amsterdami refor
mátus egyház tanácsa a múlt év augusztus 28-án tartott
ülésében mély sajnálkozását fejezte ki azon, hogy szeretett
királynőjük nemcsak az olympiai játékokkal váló rokonszenvét fejezte ki félreérthetetlenül, de azáltal, hogy vasár
napon osztotta ki a győzteseknek a stadionban a dijakat,
a vasárnap megszentelése ellen is vétett. Ezért a tanács
elhatározta, hogy 1. írásban adja tudtul Őfelségének ezt a
határozatot ; 2 . felkéri az országos rcf. egyház erre hivatott
képviselőit, adják tudtul az egész egyház nevében őfelsé
gének, hogy ezen tette áltat mily mé'yen bántotta meg
népe nagyrészének vallásos érzelmeit : 3. tekintettel arra,
hogy a dolog nyilvánosan történt, határozatát a lapok
utján közzéteszi. Az A. E. Luth. Kirchenzeitung, melynek
márc. 22-i számából a hirt átvesszük, kérdi, vájjon szük
séges volt a nemes királynővel szemben a nyilvánossághoz
fordulni és Jézus melyik szava vagy tette vezette ezt a rét.
egyháztanácsot eljárásában? Véleményünk szerint ez a
határozat ugyan tiszteletreméltó erkölcsi komolyságról és
bátorságról tanúskodik, de kérdéses, hogy célját elérte-e?
Nem lehetett volna megelőzőleg a királynő figyelmét népé
nek vallásos gondolkodására felhívni?
A belga prof. egyház m últ évi költségvetési hiá
nyának fedezésére ogv ism eretlen jótevőtől kará
csonykor őtMKH) frankot kapott. A névtelen ada
kozó azt irta. hogy börzei nyereségének egy részét
egyháza és hazája javára akarja szentelni és azért
küldi az ajándékot Valóban, ha m indenki, kinek
munkáját az Isten megáldotta és aki várakozásán
felül való nyereséghez vagy jövedelem hez jutott,
iÍv nem esen gondolkodnék, az egyházi és jótékonysági intézm ények meg volnának mentve azoktól az
anyagi gondoktól és nehézségektől, m elyek áldá
sos működésüket oly gyakran gátolják.
Olaszországnak a pápasággal való m egegyezé
sén"*! írott cikkünket sokan h elyeslő m egértéssel
fogadták. Azóta többen nyilatkoztak ezen történelm i
jelentőségű dologról és rámutattak a közelm últ
nak olyan esem ényeire, m elyek szinte előre m eg
jósolták ezl a m egegyezést. Utalnak arra az izzó
olasz hazafiságra. m elyet Katii A chilles 1921 június
13-án kifejezett, mikor elfoglalta m ilánói érseki szé
két. Ebben félreism erhetetlenül rám utatott arra. hogv
az olasz politika szem pontjából m ilv m egbccsüihetctlen előny a pápai hatalom Rómáiban. Es Mus
solini is, még diktátorrá levésc előtt sürgette, hogy
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a pápaság adja fel hiú ábrándozásait egy a m úl
takhoz hasonló pápai államról, mondjon le a vi
lági hatalomról és az olasz nép meg fogja neki
adni feladatai megoldásához az anyagi erőket, meri
a pápaság és a római katholikus népek fellen
dülése az olasz nép nemzeti büszkesége. Szóval
Mussolini is a pápaságban olyan nagyjelentőségű
eszközt lát. melyet az olasz politikai törekvések
javára fel kell használni. Mikor Ralti XI. Pilis
néven pápa lett. mintha megütközött volna a fascista gondolaton, mely a hazából szinte vallásos
kultuszt csinált. Többizben erősen fascistaellenes
kijelentéseket lett. Mussolini azonban szilárdan ha
ladt célja felé, feloszlatta a katholikus jellegű po
litikai egyleteket és még katholikus cserkészeket
sem tűrt meg. Az olasz ifjúságnak osztatlanul egy
eszmény álljon a lelke előtt. És a Vatikán meghát
rált ezen diktátori gesztusok előtt. Felhagyott a ha
gyom ányos tiltakozással, túltette magát XIII. Leo
pápának halálos ágyán tett rendelkezésén, ki ellen
zett minden megegyezést a politikai hatalommal,
mert az egyháznak túlságos elolaszodásától fél
tette a katholikus egységet. A Vatikán lépésének
igazolására azonban meg kell állapítani, hogy XIII.
Leo pápa nem láthatta előre egy olyan kivételes
nagyságú férfiúnak az olasz politikában való fel
tűnését. mint amilyen Mussolini, aki akaratát Olasz
országban eddig mindenkire kiterjesztette. A pápa
nem engedhette meg, hogy Mussolini egymaga irá
nyítsa a nép lelkét; feláldozta a nagy álmot a con-
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cordatum fejében, mely tekintélyes befolyást bizto
sit neki a lelki élet irányításában az olasz államban.
A megegyezésnek a katholikus nemzetekre, ha a pápai
politika idejében közbe nem veti magát, az a hatása
is lehet hogy miként a keleti keresztyénség köré
ben . kialakultak a nemzeti egyházak," a nyugaton
is felébred a hajlam, ha látják, mennyire olasz a
pápa érzülete és politikája. Azért mérsékelni kell
ezt az égő olasz hazafiságot, több külföldi bibornokot kell bevenni a szent kollégiumba, sőt attól a
gondolattól sem szabad idegenkedni, hogy a követ
kező conclave nem olasz származású pápát válaszszón. Bizonyos dolog, hogy amint nálunk magában a
római katholikus lelkészi karban is akadnak egye
sek. kik megmondják, hogy aggodalommal gon
dolnak arra. mit hoz a jövő egyházuknak, a fran
cia r, kath. papság nyíltan a legnagyobb elégedet
lenségének adott kifejezési , afölött, hogy a pápa
ság egy nem alkotmányos hatalommal kötötte meg
a nagyjelentőségű egyességet.
Az ujverbászi lelkészválasztás. Április 1-én tartották
meg Verbászon a lelkészválasztási közgyűlést, amelyen a
választók 90%-a leszavazott. A szavazás reggel 8 órától
esti 11 óráig tartott és heves küzdelem és pótválasztás után
Konráth Vilmos torzsai lelkész győzelmével végződött, aki
124 szavazattal előzte meg Hein Ferenc cservenkai s.-lel
készt. A kisebbségben maradt párt hir szerint ismét felleb
bezni akar.

Orvosi hir. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi
rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben része
síti. Rendelés 10— 1 és 4— 6 óráig.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
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tz pedig az ötök élet hsgi megismerjenek léged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél. a léziis K risztust! lános ei. ti. 3.

Cantate
Zsolt. 92, 2. »Jó dolog dicsérni
az Urat !

Az élet minden terhe az emberi szívre nehe
zedik. Bánat úgy, mint öröm. És ebből is, abból is
oly sokat elbír. Egyikből sokat kell elviselnie,
másikból sokat akar elnyerni. De bármily nagy
fájdalmat tud is a s z ív hordozni, egyszer úgy érzi,
tultelt, kicsordul egy könnyben és megszólal a
bánat panaszos sírásban. Ha a szivet a szeretet,
a hála tölti be, keblünkben a boldogság érzése
már alig-alig fér el, utat keres a túláradó öröm és
felhangzik az ujjongó dal. Kinek szive telve, meg
nyílik a nyelve, mondja a magyar.
Szivünk lelkünk minden örömének kutforrása
mindig mennyei Atyánk. Érjen bennünket jó és
szép, legyen éltünkben sok öröm, és kapjuk azt
bárkitől és akármilyen formában, az Ő jóságos
keze készítette számunkra. Mindezért neki tarto
zunk köszönettel, hálával. Azért, mikor szivünk
ben boldogság derűje van és ajkunkra tolul az
ujjongó dal, övé legyen első hálaénekünk, Őt
dicsérje szivünk, szánk.
E világ sok csalódása közt akadunk olyan
lélekre is, akinek jósága iránt soha el nem múló
hálát érzünk, akit szeretetünk végnélküli jeleivel
szeretnénk elhalmozni. Mennyivel több hálával
tartozunk azonban a legfőbb Jónak és mennyivel
inkább kell iránta való szeretetünket kimutat
nunk. Kifejezhetjük-e ezt jobban és szebben, mint
Istent dicsérő énekkel?
Jó az Istent dicsérni, magasztalni nagyságát,
áldani jóságát. Mikor úgy érezzük, hogy határ

talan szeretete valósággal eláraszt minket, hála
telt szivünk megkönnyebbül, ha ajkunkról fel
hangzik az én ek : »Dicsérd én lelkem a dicsőség
örök királyát !»
Jó az Isten nevének éneket mondani bajaink,
keserveink közepette is. Igaz, hogy nagy lélek kell
ahhoz, hogy a kórágyon fekve, testi szenvedéstől
gyötörten énekelni tudjon. De akit a hit ereje
ebben megsegít, lelke és teste is hatalmas védő
szert nyer a legnagyobb fájdalmak elviselésére is.
Jó és szép volt Istent dicsérni az üldöztetések
idején is. A gályákhoz láncolt magyar hit testvé
reink bizodalmát az tartotta ébren, hogy tikkadt
testtel, emésztő láztól cserepes ajakkal bár, de
énekelhették : »Van még néked Istened !«
Öröm és fájdalom egy ágon érnek, mondja a
költő. De az öröm-virág és fájdalom-bimbó harmatcseppjeit is egyazon éltető napsugár csókolja fel.
A mi örömünk és bánatunkat is egy Jóság tartja
számon. A zért:
»Jer, dicsérjük Istent
szívvel, szájjal, lélekkel !«

Bcthaniai Mária.

r iE G H I V Ö
A budai

evung. egyház, tanulóifjúsága

1929 április

hó 28-án cl. u. 4 órai kezdettel a várbeli templomban
az egyházközség volt lelkésze

SC H O LTZ G U SZ T Á V
püspök emlékére ünnepélyt rendez, melyre a szülőket,
egyhóztagokat és érdeklődőket tisztelettel m eghívja.
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A soproni egyetem
és az evangélikus tanárképzés
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kebelében megtelt a lelkűk Luther leikével, aki
valaha az egyház legnagyobb papja és tanárja volt
egy személyben. Erősen részt vesznek a belmissziói
munkában. Mint vándor apostolok járják be a haza
földjét, a Kárpátoktól le az Aldunáig és jfju szivük
füzével fellobogtatják a lelkek oltárán a lutheri
lángot. Sokat elragad a szent láng és mint misszio
nárius a messze idegenben ezer veszély és szenvedés
között szolgálja az evangélium ügyét és nyújtja
példáját a magyar hősiességnek. Ö belőlük válik
a tanítóképzők tanárkara is. Az ő vezetésük alatt
nevelkedik a tudásban, módszerben, vallásosság
ban tündöklő tanítói kar az evangélikus kulturfölénynek ez a gyönyörű hadserege. Tanár, pap,
tanító az ő példájukra, feledve a negyed század
előtti féltékenykedéseket, oktalan mellőzéseket,
egy cél szolgálatában, egy lélekkel dolgoznak.
A tanár és tanító a tanítás munkájában foglalatos
kodó papnak, a pap lelkipásztorkodó tanitóembernek érzi magát. A tanitórend szívesen látja az
iskola dolgaiban a lelkész segítő m unkáját; a lel
kész természetesnek látja, ha a püspökök mellett
ott van a tanár ember, mint kerületi és egyetemes
főigazgató. Az elemi iskolák ügyeit pedig intézi
a legfőbb egyházi hatóságok bizalmából 'a szak
képzett tanító, mint az esperességi, kerületi és
egyetemes tanfelügyelő.
Érdeklődöm aziránt is : ez a soproni hatalmas
intézmény elsorvasztotta-e a budapesti Luther
Otthont? Megnyugtatnak. Virágzik az is. Sőt ha
talmasan kifejlődve, csendes, erkölcsileg és vallási
lag meleg levegőjű otthont nyújt azoknak az ifjak
nak, akik olyan intézetek növendékei, amelyek
csak a fővárosban vannak.
Ez a »jövő század regényen a maga álomképei
vel jelezheti azt, mit várok én a soproni egyetem
megalapításától. Várom az evangélikus szellemű
tanárképzést és tanárnevelést és várom ezzel
az evangélikus iskolázás, következésképen az
evangélikus egyház újjászületését.
Mint evangélikus ember, mint magyar ember,
mint tanár ember egyaránt lelkesedéssel üdvöz
löm Klebelsberg miniszter nagy gondolatát: azt
természetesen nem pusztán az eredeti formában,
hanem egyházunk szent érdekeinek, tehát a haza
érdekeinek szempontjából bővített és némileg
változtatott formában kívánván végrehajtani.
Mint a soproni líceum egykori tanítványa pedig
»soproni szivem« egész melegével kívánom enneK
az áldott tervnek és vele Sopron uj életre lendülésének teljes és mihamarabb való diadalát.
Dr. Szigethy Lajos,
az ev. tanárok egyesületének elnöke.

Dr. Szlávik Mátyás, jó öreg barátom, evan
gélikus tanáregyesületünk tiszteletbeli tagja, a
nagy egyházi iró »Eperjes Masznyik Endréjén azzal
tisztelt meg, hogy engem is belefoglalt abba az
illusztris társaságba, melytől hozzászólást vár a
soproni egyetemnek egyházi szempontból szinte
sorsdöntő kérdéséhez. Ilyen felhívásnak engedni
kedves kötelesség. Hadd szóljak én a kérdéshez
a magam nézőpontjából. És pedig a »Luther lelke«
írójának engedtessék meg, hogy a maga mondani
valóját egy kicsit poétikusan, hangulatképbe fog
lalva mondhassa el.
1950-ben vagyunk. A soproni egyetem fenn
állásának huszonöt éves jubileuma alkalmából mi
is elmegyünk a »theológusok és tanárjelöltek
Székács József otthona« uj palotájának felavatá
sára. Ez a régi szűk épület, melyből negyed század
alatt kinőtt a hatalmasan kifejlődött intézet.
Székácsnak, a magyar Luthernek művészies
emléktáblája méltán disziti a palota kapuja mel
lett a homlokfalai, mert ő a dunántúli egyházkerü
let soproni líceumának egykori nagy tanítványa,
a bányakerület nagy püspöke, mintegy géniusza
az integer Magyarország evangélikusai egyetérté
sének és egyetérzésének. A négy egyházkerület —
lemondva arról, hogy a visszanyert Pozsonyban és
Eperjesen theológiai főiskolákat szervezzen, váll
vetett erővel támogatja a lelkész- és tanárképzés
ügyét a soproni egyetem kebelében.
A gyönyörű palotán végig sétálva, az egyes
lakószobák ajtaja felett látjuk a felírásokat :
Wimmer-szoba, Haubner-, Gyurátz-, Czékus-,
Tessedik-, Győry Vilmos-szoba stb. Itt laknak
kettenként a papjelöltek. Mindegyik szobában az
illető nagy pap arcképe, alatta díszes keretben
lapidáris tömörségben a szoba géniuszának a rövid
élettörténete, buzdításul, példaadásul a szoba
lakói és látogatói számára. A másik szobában nagy
tanárok nevei, pl. a Bél Mátyás-szoba, Böhm
Károly-, Vandrák András-, Benka Gyula-, Milliner
Mátyás-, Tatay István-, Hunfalvy Pál-szoba ajtaja
fölött. Itt laknak szintén kettenként a tanár
jelöltek.
Az intézet kétféle tagjai között a testvériség
szelleme uralkodik, hiszen csak azokat fogadják
ide be, akikben él a szent elhatározás, hogy bele
illeszkednek a közös intézmény eszményies, vallá
sos, egyházias és hazafias lelki világába.
Belépünk egyik szobába is, a másikba is,
különösen a tanárjelöltek közé és velük beszél
Isten iránti hálaadásnak és a szeretetnek meleg könnye
getve képet nyerünk az áldott intézetről.
csillogott mindazoknak szemében, akik április hó 12-én
Az otthon tagjai kötelesek tárgyaikat, tanul krisztinavárosi piciny otthonában köszöntötték s jókíván
mányaikat úgy osztani be, hogy a theológusok ságukkal elhalmozták özv. Wiszkidenszky Gusztávné egyházhivünket születésének századik (100) évfordulója alkal
a filozófiai, a filozófusok a theológiai fakultáson mából.
Az ősz matrónát, ez Istentől hosszú élettel megáldott
is hallgassanak előadásokat. Teszik is ezt olyan nagyasszonyt, ki végrendelkezésében budai egyházközsé
készségesen, hogy jórészben hat év alatt a lelkészi günkre is gondolt, a lelkészi hivatal s a budai ev. hívek
nevében Ruzicska segédlelkész üdvözölte mosolygó ibolya
és a tanári minősitést is megszerzik.
nyújtva át. Mi is meleg szeretettel köszöntjük őt
Így lépnek ki az életbe, mint az egyház leendő csokrot
ezen évforduló alkalmából és kérjük a jóságos Istent áldja
vezérkara, egyforma lelkesedéssel, egyforma kép meg matusálemi kort ért hittestvérünk életének minden
zettséggel, egyforma érzéssel, mert az otthon további percét kimeríthetetlen jóvolta szerint.
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Reggeli im ádság*

A n ég yszá zéves K is K á té

Szeretetnek örök Istene, elmúlt az éjszaka, a
sötétséget elűzte a Te drága napod. Szent színed
előtt leborulva, Téged keres első gondolatom s
hálatelt gyermeki szivemmel kérem a mai napra is
megsegítő áldásodat.
Lélekben és igazságban imádva Téged, kérlek
Uram hallgasd meg kérésemet, hallgass meg ha
Hozzád imádkozom.
Kegyelmeddel, Ilii gondviseléseddel maradj
velem. Vigasztalj ha szomorkodom, bátoríts, óh
légy hozzám közel, ha szorongat a félelem.
Életadó és életmegtartó Istenein, minden
boldogság kimeríthetetlen kútfeje, óvj meg engem
minden bajtól és veszedelemtől. Adj munkámhoz
kedvet és erőt, kisérj áldásoddal élet utamon s a jó
sorsban adj elégedett, a balsorsban bizó szivet.
Szeretetnek és békességnek Istene, Te vagy az
én erősségem, támaszom, oltalmam és üdvösségem.
Te előtted nincsen sötétség. Te tudod sorsomat,
tudod minden szükégemet, látod életemet, ismered
gondolataimat és cselekedeteimet. Számba veszed
sóhajtásaimat és könnyhullatásomat; Ítéld meg Te
magad erőmet és erőtlenségemet.
Hallgasd meg Uram, lelkem Hozzád szálló
sóhajtását, adj hitet, békét és türelmet, Tégy
alkalmatossá a szeretetre. Őrizd meg és áldd meg,
kik drágák a szivemnek és add, hogy azokkal, kik
kel közelebb viszonyba helyeztél engemet, békes
ségben és egyetértésben éljek.
Add Uram, hogy a Te akaratod legyen az én
akaratom és add ha végig titok marad a »miért
és hogyan«, ne feledjem el soha, hogy igazak és
igazságosak a Te Ítéleteid : nagyok a Te müveid
és mélységesek a Te gondolataid. Ámen.

Egyházunk hitvallási iratainak a hivatalos
kiadásában kerek harminc oldalt foglal eldr. Luther
Márton Kis Kátéja. Ebből is hét oldal jut a beveze
tésre, vagyis az egész ->Enchiridion« — mert ez az
eredeti cime, ami annyit jelent, hogy kézikönyv
csakugyan kis terjedelmű s beállításánál fogva
egészen tudatlan hivek és az ifjúság számára készült
kézikönyv vagy tankönyv — majdnem jelenték
telennek mondható fü zet. . .
Ha ma jelenne meg, egészen biztosan elveszne
a nagy és a tudományos müvek tengerében. Va
lami kis füzet . . . egy kis vezérfonal. . . ami szóra
sem érdemes . . .
Négyszáz év perspektívájában azonban ez a
kis füzet szinte nagyobb jelentőségű, mint év
századok egész irodalma, ami meglehetősen nyom
talanul tinit el az idők árjában s legfeljebb nagy
könyvtárak polcain rémiti az embert borzalmas
töm egével. . . De nagyobb az aktuális jelentősége
Luther sok müvénél, sőt egyik-másik, vagy mond
hatni valamennyi hitvallási iratunknál is, mert
ezek legtöbbje csak tudósok és a vallás kérdései
vel behatóbban és szakszerűbben foglalkozók szá
mára létezik, mig a Kis Kátét az egész világon
mindenfelé könyv nélkül tudja majdnem vala
mennyi lutheránus ember. Régen, mikor iskolába
került, a Miatyánkon tanult meg írni és olvasni,
most pedig ebben a Kis Kátéban foglalja össze
számára egyházunk azt, amit tudnia és hinnie
kell, hogy egyházunk tanításával, eszményeivel
és törekvéseivel tisztában legyen és ezt a kis köny
vet adja valamennyi hívének utravalóul. Régi jó
módszer szerint könyvnélkül tanultatja be vala
mennyi iskolásgyermekével s ez a dióhéjba foglalt
kis könyv az, amelynek mondatai minden evan
gélikus fülében ott muzsikálnak és amelynek már
ványba véshető fogalmazásában a keresztyén és
evangéliumi hit alapigazságai sirig kisérnek mind
nyájunkat.
Pedig vannak az evangélikus egyháznak fon
tosabb emlékei is. Az a kilencvenöt tétel, amivel
Luther a* lavinát megindította s amivel Róma
hatalmán rést ütött, történetileg van akkora jelen
tőségű, mint a Kis Káté vagy talán ezerszerte
nagyobb . . . De ki tud belőlük csak egy monda
tot is? ! . . . És a keresztény nemzet szabadságá
ról vagy az egyház babiloni fogságáról vagy a
német nemzet keresztény nemességéhez Írott reformátori iratai, amelyekkel az evangéliumi egyház
alapjait rakta le, szintén megmérhetetlen jelentő
ségűek a reformáció gondolatának a terjedése és e
gondolat testet öltése tekintetében, de van-e egy
mondatuk, amely úgy belevésődött az evangélikus
hivek köztudatába, mint a Kis Káté akármelyik
ford ulata?... Akár az: »Hogy mi az Úristent
féljük és szeressük«, akár pedig az, hogy »Hiszem,
hogy engem isten teremtett« stb. És nyugodtan
ebbe a sorba állíthatjuk egyházunk akármely hit
vallási iratát is. Ki ismeri az Ágostai hitvallást
vagy az Ágostai hitvallás védelmét vagy az Egyesség könyvét? Hol van ezeknek egyetlen egy mon
datuk, amely az evangélikus köztudatnak oly

* özv. Stefezius Istvánná, mig a budai egyházban
élt, nőegyletünk lelkes és buzgó tagja, 12 reggeli és esti
imádságból és megfelelő bibliai idézetekből álló imádságom
könyvet ad ki, melynek tiszta jövedelmét egyházi jótékor.ycélra szánja. Ajánljuk olvasóink szives figyelmébe.
Megrendelhető: Bpest, I., Berzsenyi-u. 12. sz. alatt.

A pillanat
Pókay Edvin.
Majd minden ember életében,
Úgy hiszem, van egy pillanat,
Melyben a boldogság betoppan
Szebbnél-szebb álarcok alatt.
Sáriin lefátyolozva jönnek,
S nesztelenül, miként az árnyak,
Pompa, dicsőség köntösében egyik
Illatát hozza egy másik a nyárnak.
Döntened kell ez árnyak közül
Melyik legyen jövendő sorsod,
Mert e pillanat, ha elhalad,
Az élet marad örökös adósod.
S ekkor ha nem Isten keze az,
Ki egyiknek fátylát bátran fölveti,
Az emberroncs egy Iwsszn lét alatt,
A boldogságát kergeti.
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lényeges részét képezné, mint a Kis Káté egész
anyaga és egyes mondatai? ! . . .
Ez a jelentéktelennek látszó kis füzet vala
mennyinél jobban megmaradt az egyházi köz
tudatban.
Miért? Éppen azért, amiért jelentéktelennek
látszik. Mert az evangélikus nép és az evangélikus
iskola számára ez volt négyszáz éven át az evan
gélikus hit foglalata. Mert tankönyv volt, amely
nek a lapidáris mondatait családapák és édes
anyák az első imádsággal együtt vésték gyer
mekeik szivébe, mert tankönyv volt, amelynek a
mondatai a boldog gyermekkor ritkán elhalvá
nyuló s öregkorban megint újra feléledő legelső
impresszióiként maradtak meg az evangélikus nép
szivében. Az első építők más köveket sokkal többre
szántak, de a századok méhe ebből a jelenték
telennek látszóból formálta ki egyházunk egyik
szegletkövét.
Örüljünk neki? Örüljünk!
Pedig sirni lehetne ra jta . . . Mennyivel na
gyobb lendülettel indult a reformáció, milyen
nagyszabású ivelődésü uj világot akart teremteni,
milyen mélyre markolt és micsoda csodálatos kin
cseit hozta fel a krisztusi igazságoknak ! Hogy
magához emelte az embereket és micsoda nagy
szerű alapokat tárt fel, hogy azokon tovább épít
sen ! Nagyszerű lendülete azonban nemsokára
alábbhagyott, hősiessége lehiggadt, feszítőereje
ellanyhult s a hősök nyomába lépő utódok négy
száz év múlva annak a minimumnak is örülnek,
amit Luther a középkor sötétségében élő, majd
nem állati sorban levő (»nihil omnino a bestiis
differunt«) parasztnépének volt kénytelen nyúj
tani, hogy legalább egy pár lépéssel közelebb hozza
azt az evangélium megértéséhez !
Mert akármit mondjunk is, hogyha elkap
a hév és hogyha a Kis Káté jelentőségét lelkes
szavakkal méltatni akarjuk — azt az egyet soha
nem szabad elfelejtenünk, hogy a Kis Káté csak
minimum. Legszűkebbre fogott, a legegyszerűbb
nép szájaizéhez alkalmazott, legmesszebb menő
leegyszerűsítése a keresztyén vallás lényegének.
A lényeg ugyan benne van és az sem egészen hely
telen beállítás, hogy az egész Luther is benne van,
de az is bizonyos, hogy azért a Kis Káté mégis
csak a minimuma annak, amit minden evangélikus
keresztyénnek ismernie kell. Benne van ugyan az
egyház tana, melyben a keresztyén vallás veleje
foglaltatik, de csak olyan vázlatosan, hogy azt
bibliai történeti, erkölcsi és világnézeti vonatko
zásban ezerszeresen meg kell tölteni tartalom
mal. Végtelen szomorú volna, hogyha a keresz
tyén köztudat bármikor megelégednék a keresztyénség előkészítésének a korszakáról annyi isme
rettel, amennyit a Kis Káté első része, a tiz paran
csolat tartalmaz és hogyha az ószövetség erkölcsi
és vallásos tartalmának ezzel a redukciójával kielégitettnek tekintené magát. És Krisztus is sok
kal kevesebb volna, hogyha csak a Kis Káté ne
hány vonása jelenítené meg az egymás nyomába
lépő evangélikus generációk számára, hogyha az
evangélikusok el nem mélyednének az evangéliu
mok utolérhetetlen plaszticitásu elbeszéléseibe s ha
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az egyházi költészet klasszikus alkotásainak a szár
nyain nem igyekeznének felemelkedni hozzá . . .
És az- egyház, az igazságkeresők és a hitvallók
története is milyen sovány volna, hogyha csak az
apostoli hitvallás szűk szemszögén keresztül lát
nák, ha számon nem tartanák ezer más áramlatát
s mindazt, ami a keresztyénség szivét évezredeken
át megmozdította és megmelegitette? ! . . .
Ezzel szemben azonban az is igaz, hogy egy
ilyen rövid és hacsak a legszükségesebbre szorít
kozó összefoglalásnak az elégtelensége mellett
mégis megvan az a jelentősége,'hogy a lényeget
magában foglalhatja és hogy szűkszavúsága mellett
éppen azért, mert nincs egy henye és egy felesleges
szava sem és mert minden szava mögött nagy
anyag rejlik, minden szava nagy távlatokat nyit
hat. A szűkszavúságra való törekvésnek a nagy
távlattal való egyesítése különösen szembeszökően
szükséges egy olyan összefoglalásban, amely két
olyan egymástól meglehetősen távol álló réteget
akar egyszerre kielégíteni, mint amilyen a tudat
lan paraszt és a keresztyénség alapelemeinek a
megismerésére törekvő iskolás gyermek, akinek
tizenkét esztendős koráig kell olyan utravalót ma
gának szereznie, amiből ki nem kopik egész életé
ben s ami a kezében értéktelenné nem válik holta
napjáig.
A Kis Káté jelentősége éppen ebben a tulaj
donságában áll. Luthernek ebben a munkájában
sikerült ezt a két egymástól meglehetősen távol
eső célkitűzést közös nevezőre hozni és sikerült
benne olyan munkát teremtenie, amely jó iskolás
könyvnek is, de amelynek emellett vannak olyan
mélységei is, hogy a kutató lélek is beléjük szé
dül . .. Benne van a legprimitívebb ismeretanyag,
az, amit mindenkinek tudnia kell. . . Emellett
azonban magyarázataiban megszólaltatja a lélek
h ú rjait: az ismeretanyagot egybekapcsolja az
egyéni meggyőződéssel, hitvallássá hasonitja át
s olyan hangokat üt meg benne, amelyekben ha
nincs is meg az egész Luther, mert az egész Luther
olyan óriás, akinek sem a hite, sem a szive, sem
az igazság után való vágyódása, sem népének igaz
szeretete nem fér meg egy kis kompendiumban, de
egy-egy fordulatában vagy kifejezésében kiérez
hetők Luther oroszlánkörmei, magával ragad
Luther zsenijének a lendülete ! . . .
Négyszáz esztendő elég történeti tanúbizony
ságát szolgáltatja annak, hogy Luthernek azt a
minimumot, amit saját szavai szerint a szégyen
letes tudatlanságban élő falusi nép és lelkipász
torai részére állított össze a Kis Kátéban, klasszi
kusan sikerült összefoglalnia. Egyéb célkitűzései,
sok más akarása elveszett a századok útvesztőiben,
a Kis Káté azonban négyszáz esztendőn keresztül
a mai napig élő bizonysága maradt céltudatos nép
nevelő törekvésének és ami ennél több : ma is élő
és magával ragadó bizonysága keresztyén atyai
lelkületének .. .
Ezért akármennyire minimum is és akár
mennyire megszégyenítő volna is, hogyha a refor
máció szelleméből népünk, legutolsó és a legegy
szerűbb lutheránus testvérünk szivében a refor
máció leikéből nem élne más emlékül és eleven
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erőül, mint az, ami a Kis Kátéban van, ezért a
minimumért is hálásaknak kell lennünk, mert ebben a minimumban is a reformáció igazi szelleme
csörgedez és mert ennek a minimumnak a szikrája
is éppen elég ahhoz, hogy Isten és Krisztus sze
relmének lobogó tüzeit meggyujtsa. Nem máglyák
és áldotatok füzét, hanem az igaz Istenfélelem és
az őszinte testvéri szeretet áldón melengető tüzeit
ebben a rideg, hideg és szívtelen világban . . .
örvendeznünk kell ennek a minimumnak is.
mert ez a keskeny bázis az élet ezer viharában
megállók, a kisértés ezer hulláma által meg nem
ingatottak állhatatosságának a sziklája és mene
dékhelye volt évszázadokon keresztül. Idáig nem
ért fel kétség ! Aki ezen a ponton vethette meg
lábát, az nem volt többé szabad prédája a habok
nak . . . A gályarabok, hitünk igaz vallói és hirde
tői a teológiai tudás fegyvertárának egész fel
szerelésével verték vissza a kísértéseket és az erő
szakot, népünk azonban csak a szivébe csepegte
tett minimummal felszerelten szállhatott szembe
az evangélium ellenségeivel — s ezzel is megállta
becsülettel a helyét. Évtizedeken át egész ország
részekben pásztor nélkül való nyáj volt az cvajigélium népe, melyet farkasok téptek, szakgattak
és tizedeltek . . . Nem voltak könyvei, mert elvet
ték és elégették őket. Nem voltak ismeretei és nem
volt tudománya, mert az élet igájába befogva gon
dolni sem merhetett arra, hogy tanuljon, az iskolák
ban meg egészen másra tanították . . . Azzal a ke
véssel, amit a család jó szellemei, a családapa és
az édesanya csepegtettek bele a gyermekekbe,
kellett két-három nemzedéken keresztül ébren tar
tani az evangéliumi hit tiizét s mikor a türelmi
parancs felvilágosodott szelleme megengedte azt
a szabad vallásgyakorlatot, ami minden élőnek
vele született isteni joga s amit csak zsarnokok
vehetnek cl és szoríthatnak korlátok közé, — az
evangélium népe megint fészkeket rakott, megint
hajlékokat épített az evangéliumi igazságoknak
és annak a hitnek, amely az Istent lélekben és igaz
ságban imádja . . .
A minimum az a szilárd pont, amelyen az
evangélium igazsága megvette a lábát, amelyről az
ellenség ostroma egy tapodtat el nem mozdíthatta
s amelyen állva egyszer megint nekilendülhet s úgy
lehet a világnak azt a másik felét is meghódíthatja,
amely még nem nyitotta meg szivét az evangélium
igazságainak és szeretete szellemének.
Négyszáz esztendőn keresztül a Kis Káté
jelentette az evangélikus egyházban azt a mini
mumot, amit majdnem minden evangélikus lélekbe
betudott csepegtetni, a hitnek azt az örökségét,
amit nem papiroson, nem törvényekben és rend
szerekben, hanem a valóságban örökölt nagy
reformátorunk tanításából és szelleméből egyik
evangélikus nemzedék a másik után. És bármeny
nyire meg legyünk is győződve arról, hogy ez a
minimum a reformáció kincseinek csak egy
elenyésző csekély részét adja, bármennyire óhajt
suk is, hogy egyházunk legyen rajta minden ere
jével, hogy az evangélium és a reformáció többi
kincseit is igazán legalább olyan közkincsévé tegye
népünknek, mint a Kis Kátét azzá tette és bár
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mennyire imádkozzunk is azért, hogy népünk ter
mékeny szive fogadja be az igazság egyéb magvait
is és teremjen azoknak is harmincszoros vagy hat
vanszoros gyümölcseit — mégis örvendenünk kell
azon, hogy ez a minimum az az élő fonál, amely
négyszáz' éven keresztül jelenünket a múlttal,
mindennapi életünket megingathatatlan alap
jával és legszentebb eszményeivel összeköti ! . . .

Földvári Ábel.
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:
1929 április hó 28-dn d. 0. 11 órakor magyar istentisztelet,
prédikál : Ruzicska László.
I). e. Li pót mezőn, Uj János-kórházban, Németvölgyi
tüdőgondozóban istentiszteletek, prédikál : dr. Vir
sányi Mátyás.
Délután 4 órakor a templomban ifjúsági Scholtz
(iusztáv emlékünnepély.
M ájus .>-ért d. e. 9 órakor ifjúsági istentisztelet : Gaál10 órakor német istentisztelet : Varsányi.
11 órakor magyar istentisztelet : Varsányi.
Kereszteltük : Eiler Nándor kereskedő és Veres Mária
leányát, Krisztina Rozinát ; Mándoki Eszter Etát,
Mándoki Róza Emíliát, Góllner László főorvos és
Geszti Rózsa fiát, Gábor Andor Frigyest ; Csák
Aurélt, Csák Aurélné szül. Weiss Ilonát, Csák Aurél
és Weiss Ilona fiait : Róbert Endrét s Ervin Róbertot.
Temettük : Sperling Irént, Görgey Adélt, özv. Furnér
Le ónét, Szigeti Mártont, Ballasovich Zoltán ny. p. ü.
felügyelőt, özv. Zander Lászlónét, Fazekas Istvánné
szül. Lunder Auslaugot.
Hegyen épitett városra adakoztak : Andreikovics Jakabnc 3, Banics Gyuláné 3, dr. Bartel János 6 , dr. Barto?
Pál 3, Bolovits (ózsefné 3, Borbély József f>. Borsós Endréné 3, Chrestels Károlyné Í.50, Dudás Kálmánné 6 , Dollién
Ferencivé 3, Dervarits István 6 , Fodor Barnabásom 6 ,
dr. Grunn Jánosné 6 , dr. Hank József 6 , Holy Jánosné 6 .
Horváth Árpádné 6 , Kéler Benő 6 , Konnerth Károly 1,
dr. Kovács Lajosné 6 , Kozák Károlyné I, Kraszner NánLantosy Károlyné 6 , dr. Lórenz Arthur 6 , Markóczv
Irén 6 . Nagy Elemérné 6 , Nagy Ida 3. Nisbet Henrik 3,
Obál Iván »>,* Pammer Károlyné 3, dr. Pckanovics Istvánné
3, Prinner Lajos 1.50, Répássy Miklósné 6 , Say Gusztáv 3,
Stiegler Lajos 3, Szabó Sámuel 6 , Szőnyey Lóránd 6 , dr.
Sztehló Kornél 6 , dr. Thirring Gusztáv 6 , Tolnay Anna 3,
Toepler Ottó 3, Vasdinnyey Pálné 2 pengőt.
Luther Szövetségi tagdijat fizettek : dr. Bartel János,
Borbély József, Borbély Ilonka, dr. Borsós Endrédé, Dudás
Kálmánné 2 2 pengőt. Gottmann Kdéné I, Kraemer Otti,
Nisbet Henrik, Suhajdy Clement in, Szabó Sámuel, dr.
Sztehló,Kornél 2— 2 pengőt.
A pesti ág. hitv. ev. magyar egyházközség április
7-én tartott közgyűléséről a tekintélyesebb napilapok
mind megemlékeztek, felsorolva a jelenvoltak hosszú
névsorát, de a közgyűlés legérdekesebb tárgyáról a hiva
talos tudósító meg sem emlékezett, pedig hosszabb és
indokolt felszólalás történt két közérdekű fontos ügyben.
Ha a fővárosban két uj evang. templom építéséről tár
gyalnak, azt hisszük, ez érdekli nemcsak a közvetlen
érdekelteket, de érdekelheti az egész főváros közönségét
valláskülömbség nélkül. Felvettetett továbbá egy egy
házi szempontból nagyfontosságu más kérdés is, hogy
a 30.000 lélekből álló pesti gyülekezetei jelenleg egy
60 tagú presbitérium kormányozza, s c mellett a 3 leiKészikör tanácsa hatáskör nélkül van. Tekintve, hogy a napi
lapok egyházi tudósítója hiányosan közölte a közgyűlés
lefolyását, s e két fontos kérdésről meg sem emlékezett,
pótoljuk mi e hiányt. A kőbányai templom építése ügyé
ben s a lelkészköri tanácsók hatáskörrel való ellátása
ügyében felszólalt Francisci Béla hankfötisztviselő, ki
hosszabb, az egyházi élet alapos ismeretéről és az evangé
likus egyház iránt érzett nagy szeretetről tanúskodó
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beszédet mondva, a következő javaslatot terjesztette
a közgyűlés elé :
t
»Tekintve, hogy a kőbányai templomépitéshez
szükséges építési tőkének kétharmad része együtt
van, határozza el a közgyűlés, hogy a kőbányai
templomépitést lehetőleg még az év folyamán meg
kezdjük.
Hivja fel a közgyűlés az egyháztanácsot, hogy
mielőbb tárgyalja le a múlt év október havában
beadott X. kér. lelkészköri tanácsnak a lelkészköri
tanácsok hatáskörének megállapítására vonatkozó
javaslatát, s készítse el, hogy azt a legközelebbi köz
gyűlés életbe léptethesse.«
A közgyűlés nagy tapssal fogadta Francisci egyház
tag javaslatait. Kiegészítette a javaslatokat dr. Rásó
Lajos kormányfőtanácsos azzal, hogy a közgyűlés hatá
rozza el necsak a kőbányai, hanem az angyalföldi templom
építését is. Erre a határozatra nagy szükség van a főváros
tól nyerendő segély szempontjából. Ugyanis újabb
templomépitési segélyt a főváros csak akkor szavaz meg,
ha az illető egyházközség már elhatározta a templom
építését. Tehát egy újabb angyalföldi templomépitési
segély elnyerése szempontjából szükség van arra, hogy
az angyalföldi tcmplomépitésre vonatkozólag határozat
hozassák. Ő ugyanis tapasztalatból tudja, hogy mily
nehezen ment az utolsó angyalföldi templomsegélyek
kicszközlése, miután ily közgyűlési határozat felett nem
rendelkezett. A közgyűlés Francisci és Rásó javaslatait
elfogadta.
Közöltük a pesti egyházközségi gyűlésen elhangzott
közérdekű javaslatokat nemcsak azért, mert nagyfontosságuak, de főleg azért is, mert erről a nagyfontosságu elő
terjesztésekről a napilapok tudósitója egy szóval sem
emlékezett meg. Bizonyság ez arra, hogy az egyházi hír
szolgálaton javítanunk kell.
Az Orsz. Prot. Árvaegylet estéje. Magas színvonalú
tartalmával és változatos lefolyásával fényesen sikerült
április 13-án a Zeneművészeti Főiskola nagytermében.
Azon zsúfolt közönség előtt remek megnyitót mondott
»az élet örömtelen árváiról« Rajjay püspök, 2 gyönyörű
szép szimbolikus mesét olvasott fel Bethlen Margit grófnő
»a világ műhelye« és a »Ruhák« címmel, majd Szabolcska
Mihály a »Hegyi beszéd«, »Részlet egy prológból«, »Édes
anyák«, »Ha visszatekintek« és »Krisztus anyja Mária«
címmel néhány meghatóan szép költeményét olvasta fel
és Cselényi József Sándor Jenő dalait énekelte el. Az árva
ház gyermekkarát Mendöl Ernő énektanár és Auer Kató
szép énekeit Mikus Csák István vezettethetve kisérte nagy
virtuozitással. A vonósnégyes társaság hegedüjátéka is
nagy elismert váltott ki. Az estélyen az árvaegylet érdemes
elnöke, Pestliy Pál bányaker. felügyelő is megjelent. Az
Árvaház igazgatója : Brocskó Lajos meg lehet^elégedve az
estély anyagi és erkölcsi sikereivel. Dr. Sz. M. "
Uj lelkész. F. hó 14-én kispesti egyházközségünkben
betegsége miatt távollévő esperesünk képviseletében Som
mer váci lelkész, mint egyházmeyei főjegyző vezette be
Nandrássy^Elek bányaker. missziói lelkészt uj lelkészi állo
másába, mely alkalommal Brandtner P. és Maszny Sámuel
helybeli felügyelők részéről igen meleg fogadtatásban és
üdvözlésben részesült. Ugyanazon nap délutánján válasz
totta meg sok-sok hűséges szolgálatának és áldozatkészsé
gének némi elismeréséül^ kispesti iparosok köre Maszny
Sámuel igazgatótanitót disztagjának és elnöke : Nagy
Mihály részéről meleg ovációban^részesült. És méltán. Mert
nincs az a közhasznú intézmény vagy egyesület, amelynek
Maszny tagja és jóltevője, többnek disztagja nem volna.
Igazi templomépítő tanító, Krisztusnak valódi paedagógiai
vitéze. Úgy az uj lelkész, mint^Maszny felügyelőre Kis
pesten még sok szép feladat megoldása vár, s úgy láttuk,
hogy ebben megértő egyháztanáccsal van és lesz dolguk.
Dr. Sz. M.
Dr. György János, kiváló prol. theologus és a
társadalom tudom ány kérdéseinek egyik legelsőrangu
ismerője, 52 éves korában a brazíliai Bury-ben
viszontagságos élet után, jan u ár 3-án meghall. Jé
zus és az Újszövetség« ejmü müvével szép emléket
emelt magának irodalmunkban. Kevés olyan igaz
emberi ismertem, mint öl. ki mindig hite és meg
győződése szeriül cselekedett. Budán sokan cso
dálkoztak rajta, midőn igen nagy hidegben is me
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zítláb járt az utcákon dolga után. Kevesen sejtet
ték, hogy milyen nagy tudósi és milyen tisztalelkű embert látnak maguk előtt. Nyugodjék bé
kében !
A német lelkészegyesületek szövetsége február
18-án. Luther halálának évfordulóján a Witten
bergi templomban, hol Luther prédikált, emlék
táblát leplezett le. melyen 280 a háborúban hősi
halált halt evangélikus lelkész neve van megörö
kítve. A tábla Krisztust ábrázolja és rajta az az
apostoli mondás olvasható: akár éljünk, akár hal
junk, az Űréi vagyunk (Rom. XIV. 8 .)
Lengyelország. Az ág. h. ev. egyház körülbelül
500.000 hívőt számlál. Az egyházat a konzisztórium kormányozza, melynek elén az uj törvény
értelmében a püspök áll. A gyülekezetek presbiteriális alapon vannak szervezve és a konzisztórium
felügyelete alatt önállóan intézik ügyeiket. A hí
vek 90 anya- és 43 leánUegyházban élnek. NVan
120 templomuk és 220 imaházuk. Az istentiszte
let nyelve a legtöbb helyen német és lengyel. Az
egyháznak — kivéve néhány német községet
nincsenek iskolái. A vallásos nevelést lelkészek, lanilók és vallástanárok irányítják, a vallásoktatás
minden iskolában kötelező. Az egyháznak van 11
árvaháza, 9 aggokhajléka, 2 kórháza, 4 diakonissza
háza és számos nőegylete, a szegények gyámolilására.
A brazíliai Iíio Grande synodus, melynek 85
lelkésze van 295 gyülekezetben 137.000 hivővei —
január l-lől kezdve a németországi evangélikus
egyházi szövetséghez csatlakozott. A synodus elnöke
Dielschi Tivadar, született svájci ember.
Vlsóauszlriában 107 helyen tartanak ev. isten
tiszteletet. 19 évvel ezelőtt csak 30 helyen voll.
Würzburgban december 3.-án avatták fel az
első r. kalh. misszióorvosi intézetet a világon.
Kínában sokai beszélnek Feng tábornokról, kiválóságos jóltevője népének. Iskolákat, könyvtára
kat. játszótereket szerez saz ifjúságnak és a legna
gyobb odaadással igyekszik a szegények nyomorán
segíteni: lakásokat szerel fel üresen álló épületeik
ben. Zsilipek által hajózhatóvá lelte a tartomány
folyóját. Földmivelőiskolákat állított fel a falusiak
részére. Csapatai sokkal szigorúbb fegyelem .alatt
állanak és jobban viselkednek, mini más kínai kato
nák. Jelszava: »nem szolgáltatom ki magamat, hanem
magam szolgálok.« Bár Feng tábornok nem vallja
magát keresztyénnek, viselkedésén tagadhatatlan a
keresztyén befolyás és szellem hatása.
Egy németországi r. kath. vasárnapi ujság közli
Vaughan szabadgondoikodó levelét Gustave llcrvchez, melyben írja: »Barátom, búcsúzéban vagyok e
világtól. Ön tudja, hogy ifjúságom óta nevettem
a vallás eszméi fölött. De ebben a pillanatban,
mikor érzem, hogy el kell távoznom az élők vilá
gából. kijelentem, hogy durván tévedtem és hogy
az országnak sok bajt okoztunk. Bizonyos vagyok
most abban, hogy lehetetlen a társadalm at anya
gias gondolkodáson és istentelenségen felépíteni. A
minket környező titkoknak vallási magyarázata
gyarló értelm ünk előtt ugyan nem egészen világos,
de a szabadgondolkodók és islenlagadók magya
rázata még kevésbbé világos, még kevésbbé vigasztaló.
Ha erre az igazságra korábban rátaláltam volna,
minden félelem nélkül terjesztettem volna és nem
törődtem volna azzal, hogy kinevelnek vagy kicsufolnak engem. Felhatalmazom, hogy hozza nyilvá
nosságra, amit mondtam, hogy igv könnyítettem
lelkiismeretemen.«
Az amerikai bibliai társaság 1928. évi jelentéséből ki
tűnik, hogy ez a társaság az 1928. évben 10,034.797 szent
iratot adott el, szemben a britt és külföldi bibliatársaság
9,936.714 darabjával ugyanezen idő alatt. Ez az első eset,
hogy a fiatalabb amerikai társaság munkásságának ered
ménye felülmúlja az idősebb testvérét. Ez az igazi verseny,
melyen Isten áldása meglátszik.
Billroth Tivadar születésének századik évfordulója

alkalmából (szül. 1829 ápr. 26.) az osztrák köztársaság és
tudomány képviselői fényes emlékünnepet ültek április
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9-én Becsben, melyen a magyar tudományos világ is im
pozáns módon képviseltette magát. A bécsi lapok ez alka
lomból nyomatékosan hangsúlyozták, hogy a világhírű
sebésztanár halhatatlanságát nemcsak korszakalkotó tudo
mányos munkássága biztosítja, de főleg a: a komoly erkölcsi
felfogás és Ilii kötelességérzet, mellyel hivatását felfogta, gya
korolta és amelyre egész orvosgenerációkat nevelt. A bécsi
orvosi fakultás egyik Európaszerte hires dísze, F.iselsberg
Antal egyetemi tanár írja a »Reichspost«-ban : »Tiz évig
voltam szorosabb tanítványa és alkalmam volt őt mint
a legmagasabb erkölcsiségii embert megismerni é< mindig
iparkodtam az <5 szellemében munkálkodni.» Örömmel
emlékezünk meg mink is e nagy emberről, mert működése
hazánkra nézve is sok áldással Járt, innen is volt sok tanít
ványa, kikre példája hatott. Örömünket még növeli az a
körülmény, hogy Billroth Tivadar egész életében jó evan
gélikus volt és dicsőséget hozott annak a rügeni evangélikus
lelkészcsaládnak, melyben bölcsője ringott. Meghalt 1894-ben
Abbáziában. Áldott leg ven emléke !
Dr. Brent Károly Henrik newyorki püspök, az 1927-ben
Lausanneban tartóit keresztyén világkonferencia elnöke,
f. é. március 27-én Lausanneban 67 éves korában elhunyt.
A kanadai születésű püspök ifjabb éveiben misszionárius
volt és igen sokat szerepelt nemzetközi ügyekben az Észak
amerikai Egyesült Államok kormányainak megbízásából.
1917-ben lett Newyork püspöke, ugyanakkor kinevezték
a Franciaországban harcoló amerikai hadsereg tábori püs
pökévé. A keresztyénség között levő ellentétek mcgtzüntetését teljes szívvel munkálta és azért résztvcit már az
1925. évi stockholmi konferencián. Lausanneban elsőrangú
szerepe volt két évvel ezelőtt. A sok munkától kimerülve
most szabadságot vett és váratlanul elhunyt.
Anglia érsekprimása Jeruzsálembe készült, ahol a
gurog-kdeti egyház pátriárkáival rendkivül fontos tanács
kozásai lettek volna. A jcruzsálemi latin szert art ás u
pátriárka hamar Rómához fordult ez ügyben, megindultak
diplomáciai tárgyalások és a prímás utazása elmarad.
A Daily Herald jelentése szerint Angiia protestáns lakos
ságában nagyon rossz vért szült az utazás lemondása.
Érdekes kísérlet színhelye volt márc. 17-én a páris1
református egyház hires temploma az u. n. Oratoire.
Ezen a napon mutattak be először vetített képeket az
üdvözítő szenvedésének történetéből s ezekkel egyidejű
leg ének- és zeneelőadások voltak ugyanilyen tartalom
mal. A kísérlet, mely miatt sokan aggodalmaskodtak,
fényesen sikerült. Mig a képek a vásznon megjelentek,
a kitünően megválasztott zenei előadás a lelkeket az
elmélyedés és iinádás magaslataira vezette. A képeket
a világ leghíresebb művészeinek munkáiból válogatták
össze. A legnagyobb hatást keltették a közönségben
Burnand jó pásztora (Hordani G. zenéjével, az úrvacsora
Wagner Parsifal-jából vett kisérő zenével, a Megváltó
halála Flaydn oratóriumából és a megdicsőült Ur Frank
Caesar hősies karénekével.
V. György angol király súlyos és hosszú betegsége
idején szinte hallhatta népének szive dobbanását, mellyel
a szeretett királyért az egész nemzet imádkozott. Ezen
aggasztó, várakozással telt időben irta a Christian Herald
a következő sorokat : »Néhány évvel ezelőtt a lapok
a király engcdelmével megírták, hogy kora gyermeksé
gében megígérte édes anyjának, hogy naponta fog olvasni
egy fejezetet a szentirásból és ígéretét meg is tartotta.
Ez az eljárása forrása közismert bölcseségének. Ha György
király Versaillesban élt volna, udvaroncai bizonyára résztvettek volna vele ájtatossági gyakorlatain. De Londonban
a királyi palotában ugyanolyan magánlakosztályok van
nak, mint minden más angol házban. Itt étkeznek rend
szerint a király és a királyné magukban, olvassák a Bib
liát és aki titkon néz rájuk, megfizet nekik nyilvánosan.
Hogy György király megőrizte szolgálatra való készségét,
gyengédségét a gyermekekkel szemben, jellemének fel
séges szépségét, ez onnan van, mert napröl-napra terem
tett magának egy belső királyságot, melyből ez a világ
ki van zárva és amely fölött Más uralkodik, mint ő.
Olaszország és a Vatikán kibékülésénél — úgy lát'
szik — a pénzügyi kérdések is fontos szerepet játszottak.
Ismeretes, hogy a Vatikán az amerikai r. katolikusoktól
150 millió dollár kölcsönt vett fel, melyet AI. Smith,
Hoover elnök volt ellenjelölt je közvetített. A praktikus
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amerikaiak azonban ezen a kölcsönön nemcsak kamato
kat, hanem egyebet is akartak nyerni, mert 1927 novem
ber 4-én jegyzéket vagy kérvényt adtak be a pápai udvar
nál, melyben a római egyház uj szervezését kérik és
kívánják, hogy valamennyi nemzetből a hívek szám
aránya szerint kerüljenek ki a bibornokok, szűnjék meg
az olasz papságnak túlsúlya az egyházi szolgálatban sth.
Ezek a követelések ugylátszjk megdöbbentették a pápai
udvart és jobbnak látták, hogy Mussolinival hamarosan
megegyezzenek és pénzügyileg függetlenítsék magukat
Amerikától. Legalább ezt állítja egy amerikai levél, mely
a Journal de Génévé 1929 márc. 19-iki számában jelent
meg.
A speyeri protestálás négyszázados fordulóját méltóságteljesen ünnepelte meg a hazai ev. és rcf. országos egyház
közönsége az uj városháza dísztermében vasárnap ren
dezett ünnepélyen. Az »Erős várunk . . .» két első versének
eléneklése után Geduly Henrik püspök mondott hálaadó
imádságot, melynek elhangzása után Dókus Ernő, a ref.
konvent elnök.* szólalt meg. A tizenhatodik században az
egyszerű barát és a hatalmas pápa és szövetségesei között
lefolyt gigászi harcot egy második niebelungi harchoz
hasonlította, melynek eredménye egy megujhodott keresztvénség. Kifejtette, hogy a protestantizmus pozitív
hitvallás, mely Jézusig megy vissza. E hazában a protes
tantizmus nemcsak 4tX) év óta van itthon, mert Szent
István és a többi nagy magyar hős a reformáció kora előtt
éppúgy a protestánsoké, mint a római katholikusoké.
A protestantizmus bátor hitvallás a bűn ellen és az emberi
méltóság mellett, mely kivívta a lelkiismeret jogát. A
Speyerben 1529-ben megtörtént protestálás mért földkő az
emberi méltóság fejlődésének utján : az egyéniség örök
jogai Speverbcn jelennek ugyan meg. de történetünket
egeszen jézusig, ki az alfa es az omega (kezdet és vég),
vigyük fel. A két nagy történeti prot. egyház ma lelki
egységben ünnepel itt és hálásan érzi át, amit a protes
tantizmus a magyarságért tett. Hálás köszönetét mond a
kormányzó ur ofőméltóságának, ki magát itt Horthy
István tábornok által képviselteti, üdvözli a kormány kép
viselőjét, a felsőház elnökét, ki személyesen megjelent, a
képviselőházat, dr. Ripka főpolgármestert és a fővárost,
megköszöni a terem átengedését. Üdvözli unitárius test
véreinket és minden hittestvért, bárhol éljenek is az egész
földön és köszönetét mond minden kormánynak, mely
biztosítja a vallás szabad gyakorlását. Megemlékezik végül
fájdalmas érzéssel elszakadt magyar testvéreinkről és
biztatja őket : lesz még egyszer közös ünnep e hazában.
Dr. Kovács Sándor nagy vonásokkal vázolja a kercsztyénség eszmei fejlődését a középkorban és feltünteti azt
a lelkiszükséget, melyből a reformáció fakadt. Vázolja azt
a harcot, mely I. Ferenc francia király és V. Károly német
császár között az európai főhatalomért folyt. Ezek a poli
tikai mozgalmak értetik meg előttünk azt a két különböző
álláspontot, melyet az 1526. évi és az 1529. évi speyeri
gyűlések elfoglaltak. 1526-ban történt állami részről a
lelkiismereti szabadság elismerésére az első lépés. 1529-ben
a győztes császár irgalom nélkül akarta végrehajtani a
worjnsi edictmnot és a reformációt kiirtani készült. Az
1529-i speyeri gyűlésen a két párt között olyan nagy volt
a feszültség, hogy úgyszólván minden társadalmi érintkezés
megszakadt köztük. A többségnek határozata ellen április
19-én szobán tiltakoztak, majd április 2<)-án írásban.
A tiltakozást Vogler brandenburgi kancellár szerkesztette
és öt fejedelem meg 14 város irta alá. Az cvangéliKusok
erősen ragaszkodnak ebben a tiltakozásban Isten igéjéhez,
követelik a lelkiismeret szabadságát, mert Isten előtt na
gyobb a felelősség, mint a császár előtt. Nincs benne semmi
lazítás és merőben a tekintélytisztelet elvén épül fel.
A protestáció után apeliációt is adtak be a császárhozEz az irat a reformáció híveinek első közös vallástétele.
Bár a reformáció két nagy ága külön fejlődött, e nyilat
kozat közös, mert a közös alapot védelmezte. Ez az alapja
a reformáció nemzeteket egyesitő hatásának. A vallásszabadság minden szabadságnak alapja, gyökere. A refor
máció fejlődését mutatja be az első években es rámutat
egyik első vértanújára, Zwingli Ulrikra. Hangsúlyozza
hogy a reformáció sok kedvező hatása között nem utolsó
helyen szerepel az is, hogy alapot adóit a római katholicizmus megújhodására is. Egy szellemi mozgalomnak
híveinek hűsége, eszmei tartalma és fejlődési ereje ad
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értéket. A reformáció további sikere a mi buzgóságunktól
lügg. Legyünk tehát méltók a nagy ősökhöz"!
Dr. Antal Géza beszédjét azzal kezdi, hogy az ember
fia az elveszett megkeresésére jött. Speyerben is az egyes
nek vallásos joga jutott kifejezésre történetileg emlékezetes
módon. Spanyolországban legjobban működött az inkvi
zíció, mely semmikép sem akarta elismerni a lelkiismereti
szabadságot. Pedig a lelket, mely pillanatok alatt bejárja
a nagy mindenséget, békákba verni nem lehet. Luther sok
lelki gyötrődés árán jutott el a megismerésre, hogy egyedül
Isten kegyelméből a hit által igazulhat meg a bűnös ember.
Az Isten kegyelmét megragadó hit pedig a Szentirásból jő.
Faber János, ki Ferdinand király meghagyására a speyeri
dómban prédikált, azt hangoztatta, hogyha választania
kellene, hogy az egyháztól vagy az Isten igéjétől szakadjon-e el, inkább az Isten igéjétől szakadna el, mert az
egyház nem tévedhet. Ezzel szemben az evangéliumiak
pajzsán ez volt felírva : Verbum Dei manet in aeternum.
(Isten igéje örökre megáll.) Ebből folyik a bibliaolvasás
szükségessége, az igehirdetés fő-fő jelentősége, az egye
temes papság elve. E nagy, szinte kiegyenlithetetlen ellen
tét a két párt közöt véres harcokra vezetet*, melyek 1648ban jutottak nyugvópontra. Azóta a kereszténységnek uj
ellenségei jelentkeztek és a hitetlenség ellen közös erővel
kellene a harcot felvenni. A speyeri protestációban min
denki számára követelték a jogot : itt mutatkozik először
a vallási tolerancia. Ma megvan a lelkekben ez a tolerancia
és ez alapon kellene keresni az érintkezést a különböző
keresztyén egyházakkal. Hazánkban már a tizenhatodik
században, a tordai zsinaton kimondták a négy vallás
egyenlőségét. Ma — csonka hazánkban — különös szükség
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van erre a toleranciára. A Speyerre való emlékezés erősítse
meg hazánkban ezt a megértő toleranciát a haza gyermekei
között !
Báró Radvánszky Albert elnöki zárószavában röviden
utal arra a nagy szükségességre, hogy a radikalizmussal és
vallástalanságga! szemben minden vallásos erőnek egy
séges frontot kell elfoglalnia, mert a harc az egész keresztyénség ellen irányul. Amidőn a protestantizmus azt a
százados őrtornyot, melyet az isteni gondviselés reábizott,
a speyeri ősök hitbuzgóságával védi, valójában az egész
keresztyénséget védi. Mai örömünnepünkön fájdalmasan
érezzük, hogy az elszakított részeken lakó testvéreinkkel
nem lehetünk együtt. Újból megköszöni a kormányzó,
a kormány, a németbirodalmi követség, az országgyűlés,
a főváros és Pestvarmegye résztvétHét az ünnepen és be
jelenti, hogy a svéd ev. egyház prímása, dr. Söderblom
Náthán táviratilag köszöntötte a magyar protestáns egy
házakat. Dr. Ravasz László megáldotta a gyülekezetét.
Az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget.
A pápa pappászenteltelése 50. évfordulója alkal
mából általános jubileumi búcsút hirdetett ki.
A spanyol kormány állal kiadott uj bünlelőtörvény jelentékenyen korlátozza a vallási életben
eddig gyakorolt türelmet. Mig eddig a felekezetek
atörvéiny betűi szerint egyenlők voltak, az uj törvény
a róin. bath, apostoli állam vallásról beszél és a pro
testáns istentisztelet megzavarását 2—6 hónapi, a
róm. kath. istentisztelet megzavarását 6 hótól 3 évig
terjedő szabadságvesztéssel és pénzbirsággal sújtja.
(Vossische Zeitung, jan. 13.)
Orvosi hír. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi
rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben része
síti. Rendelés 10— 1 és 4—6 óráig.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
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A Szent Léleknek k ö zö sség e
II. kor. 13. 13: A Szent Lélek
nek közössége mindnyájatokkal
Amen

Isten mindenütt jelen van, de csak az emberi
szellemben ismerhető fel. Benne van a mindenségben, a térben, a világosságban, az elemek és tüne
mények milliárdjaiban és erőt ad a porszemnek,
hogy mindig uj és újabb alakot Öltsön. Isten lehe
leté nélkül nincs zöld ágacska, se virágszirom,
nincs pillangó és nincs erdei ragadozó és ahol ember
születik, igazán mondjuk : Isten ajándékozta a
gyermeket. De Istenhez tér is vissza mind, ami
belőle származott. Benne élünk, mozgunk és va
gyunk. Egy élő sem tagadhatja meg az Istenben
való életet, mert nincs élet csak Istenben. Ő te
remt, fenntart, kormányoz mindent, ö a kezdet
és a vég.
Külsőleg tehát minden lény csak Istenben él.
De van-e erről mindnek tiszta öntudata? Ez bizony
csak kevésnél van tisztán és erősen kifejlődve. Ki
ismeri Istent, ki érzi, látja, hallja, szolgálja Istent,
ki keresi és engedelmeskedik neki? Csak az, aki
Istent befogadta az ő szivébe, leikébe, akinek a
Szent Lélek megnyitotta a szemét. A hol az embe
rek öntudatosan eszmélnek az Istenre, ott van
a Szent Lélek. Az emberi léleknek legelső, még
homályos, de Istent kereső sejtéseiben már a Szent
Lélek munkája kezdődik. Helyesen mondották
már egyes kiváló tanítók az őskeresztyénségben,
hogy az isteni Léleknek előkészítő munkája nem
csak a zsidóságban ismerhető fel, de kimutatható
a pogány népeknél is, mert a pogány istenek tisz
telete alapjában nem volt más, mint a léleknek olt-

hatatlan szomja az élő Isten után. Sokrates daimonionja (szelleme), Ábrahám Istene előkészítő foko
zatok a Jézus Istene megismerésére. Jézusban je
lenik meg Annak nagysága, kegyelme és igazsága,
kit valamennyien mennyei Atyánknak szólítunk.
Jézus óta van a földön Istennek országa, azoknak
közössége, kik tudva, akarva boldog örömmel
nevezik magukat Isten gyermekeinek.
Ő fejezte ki világosan azt, ami előbb még csak
sejtelem volt, hogy Isten a szeretet. () hívta az
Isten fiait és leányait a békességnek szövetségébe,
ő tette öntudatossá azt a kapcsolatot, melyben
minden lény az Istennel van. Ennek az Istennel
való közösségnek a lelk e: a Szent Lélek.
A Szent Léleknek közössége azért két dolgot
jelent. Jelenti a hitnek közösségét Istennel, akit
megismertünk és jelenti a hitnek és szeretetnek
közösségét testvéreinkkel, kik ugyanezt az Istent
megismerték. Az Isten országának egyes részeit,
tagjait, szent erő fűzi egységes kötelékbe, melyet
könnyebb megtapasztalni, mind kifejezni szavak
ban. Minél öntudatosabb az Istenből folyó élet,
annál erősebb, annál hatalmasabb. Ő a mi életünk,
ő a mi napunk, érezzük az ö kisugárzását, ö az ős
szellem és mi csak akkor eszmélünk igazán ma
gunkra, ha felismerjük, hogy az ő korlátlan, dicső
séges munkájának elemei vagyunk. Tiszta gyer
meki alázattal és bizodalommal »Te^-nek szólítjuk
és mégis érezzük, hogy Benne vagyunk. Ő szabad
ságot ad nekünk és mégis szünetlenül hordoz és
gondoz minket. Ahol ez a Lélek működik, ott a
csodálatosan mélységes és bensőséges kapcsolatok
nak egész világa tárul. Oh jövel hozzánk, Te élet
nek Lelke és töltsd be szivünket! Ámen.

(Naum ann: Gotteshilje.)

—
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P ü n k ö s d i a já n d é k
Az Ur kegyelme a Szeretet megszületésében
adta meg nekünk az élet fundamentumát. Husvét
hite halhatatlanságunk ígérete. De életünknek
tartalmat, feladatot, cselekedeteinknek irányítást,
a Szent Lélek kitöltésekor kaptunk. A szeretet
az alapja mindennek, de hogy eredményessé, azaz
élővé váljék, szüksége van eszközre és ez: a csele
kedet, a munka. Az örökélet dús aratásához e földi
életben kell a vetési munkát elvégezni.
Krisztus megváltói munkássága, a Lélek ki
töltésével lett teljessé. Örökbecsű tanításai, köve
tésre buzdító példaadása a Lélek munkájával lett
a világ tulajdonává. Az apostolok, e jámbor, fé
lénk emberek, ezelőtt még nem is igen mertek
szint vallani Jézus mellett. A Lélek erejével min
denek nyelvén szóltak, hirdetve az Igét. Beszé
dükre háromezren keresztelkedtek meg és »foglalatosak vsának az apostolok tudományában és
a közösségben«. (Ap. cs. 2—42.) Mi volt e tudo
mány? Krisztus tanítása. Mit tanított Krisztus?
Ő mindig abban munkálkodott, ami az ő Atyjá
nak akarata volt. Tehát az apostolok és első, lel
kes híveik, Jézuson át a mennyei Atya munka
társai lettek. Munkatársai Istennek ! Az Örökké
valónak isteni munkájában a parányi kis ember
munkarészt kapott, a Lélek erejével. Ebben a
pünkösdi ajándékban nyilatkozik meg legjobban
szent közösségünk az Atyával. Vegyük tehát hálás
szívvel és hordjuk össze a közös munka szeretetének egy-egy szikráját, mígnem a láng az égig ér,
hogy fényével beragyogja, melegével elárassza ezt
a siralomvölgyet.
E világon annyi minden választja el egymás
tól az embereket, vallás, nemzetiség, politika, stb.
De van egy nagy összetartó erő is, ez a közös
munka. Az együttes törekvés a közös cél felé.
Akinek már volt alkalma részt venni nemes irány
zatú közös munkában, az tudja, mily felemelő
érzés ez.
Hát még részt venni oly munkában, melynél
nem választ el bennünket sem vallás, sem nem
zetiség, sem egyéb fontos és nem fontos tényező.
Ahol mindnyájan mindenben egyek, testvérek va
gyunk. Az ilyen munka különösen nagy öröme a
léleknek. Ily közös munkában kiváltképen pél
dánk lehet az apostolok első hivő serege, hogy mi
is buzgón foglalatoskodjunk a jézusi tudomány
ban. Vajha megáldaná a Szent Lélek a mi budai
gyülekezetünket is, hogy mindnyájan, mint test
vérek közös erővel és akarattal munkálkodjunk
az evangélium szent ügyéért. Ki milyen talentum
nak a sáfára, avval álljon munkasorba. Nem elég,
rosszat nem tenni, mert »Aki azért tudna jót cse
lekedni és nem cselekszik, bűne az annak«. (Jakab
4— 17.) Cselekedni kell, hogy hitünk ne legyen
holt, hanem élő, virágzó hit. Nehogy utódaink
meddőséggel vádoljanak minket.
Testvéri közös munkánk lesz a legnagyobb
erősségünk az idegen pásztorok csábításai ellen. A
közös szent munka megszilárdítja a hitben erőse
ket és a gyengéket bátrakká teszi.
Bethaniai Mária.
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Keresztyén kommunisták Madagaszkárszigelén. A »Le Temoignagc« jan. 15. számá

ban cikket közöl »Keresztyénség és kér. szocia
lizmus« cimen és ebben kifejti ,hogy nem intéz
ményektől függ a társadalom egészséges és bé
kés fejlődése, hanem újjászületett, krisztusi lel
kületű emberek boldogitják az emberiséget. Rá
mutat a nagy kersztyén férfiak és nők egész
sorára, ajdket Krisztus megragadott és akik is
merték az ő elhívásának reménységét, az ő
öröksége dicsőségének gazdagságát és az ő hahatalmának felséges nagyságát. (Eph. I. 18.)
Nagyon érdekes példát is hoz fel erre, melyet
nekünk is érdemes megismernünk. Madagaszkárszigete 1895 óta van francia uralom alatt. Az
előtt a norvég misszió működött a szigeten és
nagyon szép eredményeket ért el a bennszü
löttek között, kiket a francia »malgache«-nak
nevez. Ambatorény völgyben a keresztyének
társaságot alapítottak »az Ur tanítványai« né
ven és elhatározták, hogy teljesen az őskeresz
tyének példája szerint élnek. De a teljes va
gyonközösség rövid idő múlva megszűnt kö
zöttük, mert dologtalan, lusta emberek is be
lopakodtak közéjük. A mozgalom vezetői azon
ban jobb rendszert gondoltak ki: visszaállítot
ták a magántulajdont, de megtartották a kö
zös munkát, nagyobb vállalkozásoknak együttes
végrehajtását. így a lusták is m unkára kény
szerültek, viszont az öregek, árvák, özvegyek,
betegek, a közös munkának gyümölcseiből tekin
télyes részt kapnak. A mérsékelt kollektivizmus
ezen teljesen és tisztán keresztyén megvalósu
lása a saját erejéből tartja fenn magát és már
több, mint 30 éve működik és boldogítja a
benne élő társadalmat a jézusi evangélium el
vei alapján, mert szentnek tartja a kötelességet,
a testvérszeretetet és az önmegtagadást. Mi
lyen ragyogó ez a példa, ha összehasonlítjuk
azokkal a kísérletekkel, amelyek vallás nélkül,
tisztán elmélet és erőszak segítségével akarják
az emberiséget boldogítani.

Nem kérlek, oh U ram ...
Angolból fordította: H efty Paula
Nem kérlek, oh Uram, hogy himes réten át
Kövessem mindenütt a Te lábad nyomát :
Csak vezess engemet, bármily rögös az ut,
Te vezess engemet!
Nem kérek, oh Uram, örök fénylő napot,
Ha sötétségen át is Hozzád juthatok.
Ha a hit bennem él — ez világit nekem,
Ha a hit bennem él.
Nem kérek, oh Uram, nagy földi kincseket,
Csak éljek Általad szép tiszta életet.
S ha Te megszenteled, ez a legdrágább kincs,
Ha te megszenteled.
Nem kérek, oh Uram, én hosszú életet,
A Te szent nevedért halált is szenvedek,
Ha Benned nyughatom, örök üdvöt az ád,
Ha Benned nyughatom.
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A M agyarhoni
Evan g. M isszióegyesü lei
ieíhivása
Áldozócsütörtök ünnepe közeleg. A menynyekbe felmenő Urunk e napon bucsuzáskép igy
szólt tanítványaihoz: »Elmenvén, tegyetek tanít
ványokká minden népeket, megkeresztelvén őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szentiéleknek nevébe,
tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én
parancsoltam nektek.« Ezen missziói parancs ma
is fennáll, mert Isten »azt akarja, hogy minden
ember üdvözöljön s az igazság ismeretére eljus
son«. Legyünk azért az Ő munkatársai! Isten
kedvéért gyámolitsuk imádkozó szivünkkel és
áldozatrakész cselekedeteinkkel legjobb tehetsé
günk szerint a külmisszió szent ügyét. A kűlmisszióval foglalkozni azt jelen ti: Istennek enge
delmeskedni.
A technika bámulatos fejlődése, műveltség,
szociális intézmények, minden politikai szövetség,
akár a népszövetség is, magában véve képtelen
e világ nagy baján, nyomorán segíteni, az Istentől
eltávolodott, az erkölcsi romlás fertőjébe sülyedt
emberiséget megmenteni. Segítséget csak az nyújt
e világnak, aki Isten szeretetének örömhírét hozza
néki s aki ezen örömhírt megpecsételi a szeretet
cselekedeteivel. Valóban »nincsen senkiben más
ban üdvösség, mert nem is adatott emberek között
az ég alatt más név, mely által kellene nékünk
megtartatnunk«. Vajha egyre több keresztyén
foglalkozna a külmisszióval, a világ kedvéért.
Csak az a szervezet élő, amely növekszik és
terjeszkedik. Csak az az egyház élő, amely gya
rapszik. Az egyház gyarapodása a misszió. A fa
legmesszebbre nyúló ágai s levelei szállítják neki
a legtöbb éltető napsugarat, erőt. Megmérhet len
áldás forrásává válik a hazai keresztyénség szá
mára mindazon híradás, amely elmondja, hogy
künn, a távoli missziói munkában mily hatalmas
dolgokat cselekszik az Ur. Azért külmisszióval kell
foglalkoznunk, a mi egyházunk kedvéért.
Oly időben élünk, amelyben a világforgalom,
a világsajtó, kábel, rádió, repülőgép, autó stb.
elérték azt, hogy úgyszólván nem létezik manap
ság távolság. Joggal nevezhetnének elmaradottak
nak s csak önmagunkat károsítanék, ha figyel
münket kizárólag a legszűkebb körre szorítanék.
Mindenekelőtt elmulasztanék életfeladatunkat ;
mert mi tagadás, minden vonalon a leghevesebb
küzdelem folyik napjainkban Krisztus Urunk s az
Antikrisztus között. »Aki nincs velem, az ellenem
van«, mondja az Ur. Válaszút elé visz elhivatásunk : vagy Vele, vagy ellene. A világ ezen leg
nagyobb küzdelme nem Európa területén fog
eldőlni, de rajtunk is múlik. Mindez arra int, hogy
önmagunk kedvéért foglalkozzunk a külmisszióval.
Felelőssége tudatában Magyarhoni Evang.
Misszióegyesületünk is részt kér e szent munkából.
Nincs ugyan neki ezidőszerint külön munkame
zeje, hanem a lipcsei evang. misszióegyesülethez
csatlakozva, ezt támogatja hűséges munkájával.
A lipcsei misszió két nagy munkaterületen serény

Hegyen épített Táros

kedik. A régebbi — 1841 óta — Előindia délkeleti
részén folyik a 18,000.000 lelket számláló tamul
nép között ; az újabb — 1893 óta — a Kiliman
dzsáró és Meru-hegy déli lejtőin lakó dzsagga,
varo és aruscha négerek közt folyik, akiknek
száma 100.000 lélek. Mindenütt megnyílt ajtót tár
az Ur kegyelme elénk, de missziónk anyagi ereje
nem birja. India nagy elhatározás korát éli, Afriká
ban bő aratás van. *Az aratni való sok, de a mun
kás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, hogy
küldjön munkásokat az ö aratásába.«
A lipcsei misszió súlyos anyagi helyzettel
küzd. Folyó évi költségvetése 660.000 márkáról
szól. Ehhez járul 50.000 márka deficit, úgy hogy
710.000 márka fedezéséről — majdnem 1,000.000
pengő — kell gondoskodnia. Ezzel szemben az
elmúlt év csak 576.000 márka bevételt mutat,
úgy hogy 24%-os emelkedést jelent a vállalat fel
adatok teljesítése. A központi missziói tanács nagy
szeretettel kéri a mi magyarhoni evang. misszió
egyesületünk segítségét is. Rámutat, hogy az
egyházi év folyamán nem érvényesül eléggé a
misszió eszméje. Vizkereszten kívül az egyházi
esztendő más vasárnapjain is fel kell hívni — úgy
vélik — a k ül misszióra a keresztyén testvérek
figyelmét. Különösen alkalmas erre Rogate h e te ;
áldozócsütörtök természetszerűen int erre. Hit
testvéri szeretettel kérjük azért az összes elöl
járóinkat, lelkészeket, tanítókat, valamint minden
keresztyén gyülekezetünket, hogy emlékezzenek
meg imáikban s adományaikban a külmisszióról.
Ha lehetséges, ajánlják fel az áldozócsütörtöki
offertoriumot s küldjék be ezt, avagy más ado
mányukat Broschkó G. A. főesperes, misszió
egyesületi pénztárosunk cím ére: Budapest, IV.,
Deák-tér 4. Ne vegye kérem senki kérelmünket
szerénytelen tolakodásnak, kövesse ki-ki szive
sugallatát. Felhívjuk a figyelmet az uj missziói
gyttjtőperselyre, amelyből minden lelkészi hivatal
nak küldünk, hogy alkalomadtán abba gyűjtsék
a szeretet filléreit. Szívesen küldünk azonban bár
kinek is ily perselyt, ha igényt tart reá. Nagyon
melegen ajánljuk egyházunk hivatott vezetőinek
és a híveknek figyelmébe s szeretettel kérjük a
misszióegyesületi taggyiijtés fontos munkáját.
Végül jelentjük, hogy sikerült a lipcsei misszió
legújabb : »Rogatewoche — Missionswoche« kiad
ványát kellő számban beszerezni; a lelkészi hiva
taloknak, de minden más érdeklődőnek is egy
idejűleg s természetesen ingyen küldjük meg azon
reményben, hogy némi szolgálatot teljesítünk,
ezen tanulságos füzet terjesztése által is, a külmissziónak. Azért kedves testvérek »erősen állja
tok, mcgmozdithatatlanul buzgólkodván az Urnák
dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok
nem hiábavaló az Urban«.
Budapest— Sopron, 1929 Rogate vasárnapján.

Hanzniann Karoly s. k.,
a magyarhoni evang. misszióegyesület
egyházi elnöke.
Dr. Molnár Gyula s. k.,
a magyarhoni evang. misszióegyesület
világi elnöke.
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Szim
Máté ev. V. 25.

A protestantizmus védelmére alakult nemzet
közi szövetség a múlt év novemberében Buda
pesten és Debrecenben tartotta tanácskozásait.
A Chr. Welt szerkesztője felkérte Szimonidesz
Lajost, hogy képviselje lapját e tanácskozásokon.
Minthogy a vezetők Ígéretet kértek arra nézve,
hogy Szimonidesz nem fog egyebet írni, mint amit
a hivatalos jelentésben a Szövetség fog közölni
a nagy nyilvánossággal, Szimonidesz e körül
ményre hivatkozva lemondott arról, hogy külön
tudósítást írjon. A Chr. Welt ezt néhánysoros,
.teljesen közömbös hangon tartott közleményben
közölte olvasóival. Ez nem tetszett a nemzetközi
prot. sajtóirodának és nov. 28-án a Deutsch-Ev.
Korrespondenz utján Szimonideszt súlyosan tá
madó közleményt hozott a nyilvánosságra, mely
ben többek között azt Írja, hogy Sz. kilépett az
ev. egyházból és a kommunisták tapsai és segít
sége mellett támadja a bibliai és reformátori
keresztyénséget. Ez a valótlanságoktól hemzsegő
közlemény bírta rá D. Radet, hogy megírja jan.
19-én megjelent cikkét.*)**) Leírja Nagybörzsöny
községet, 1912-ben feleségével ott tett látogatását.
Szemelvényeket ad Szimonideszszel való levelezé
séből, közli Szimonidesz eredeti énekverseit a ha
rangavatás alkalmából, beszámol Szimonidesznek
pőréről, mely 1922 okt. 13-án a hivatalra való
képtelenségnek megállapításával végződött, meg
említi, hogy teljes jóhiszeműséggel küldte Szimo
nideszt a protestantizmust védő nemzetközi szö
vetség tanácskozásaira és teljesen helyesli, hogy
Szimonidesz nem irt tudósítást. Elvárja Rade,
hogy a prot. sajtóiroda bocsánatot fog kérni a
sértett Szimonidesztől. Végül nagy nyomatékkai
hangsúlyozza, hogy cikkét főleg azért irta meg,
hogy a magyar evangélikusok, különösen püspö
keik és egyházi biráik lovagiasságára apelláljon :
kéri Szimonidesz rehabilitációját, illetve pőrének
ujrafelvételét. Nyilvánvaló, — mondja — hogy
az egyház részéről súlyos sérelem esett egy férfiun,
ki teljes leikével az egyházban él. Itt az ideje,
hogy ezt jóvátegyék. Annyival inkább szükséges
ez, mert a magyar állam is ismételten kegyelmet
gyakorolt elítéltekkel szemben, a főváros is töme
gesen nyugdíjazott vagy állásukba visszahelyezett
*) Jeleztük már lapunk f. évfolyamának 23. oldalán,
hogy dr. Rade Márton, a Gothában megjelenő »Die Christ
liche Welt« kiadója, lapjának jan. 19-én megjelent szá
mában öt hasábos cikket irt e címen, melyben Szimoni
desz Lajos irodalmi munkálkodásának eredményeit is
közli. Különböző okok miatt nem tudtunk olvasóinknak
eddig beszámolni erről az ügyről. Azóta a Chr. Welt
közölte három nagybörzsönyi egyháztagnak levelét
ápr. 6 -án, és foglalkozott ez üggyel április 20 -iki szá
mában is. Az Evangélikusok Lapja röviden, a Századunk
és a Pester Lloyd hosszasabban, a Léván megjelenő
Evangélikusok Lapja háromszor is behatóan tárgyalta
a dolgot. A dolog historicumához tartozik, hogy a DeutschEvangelische Korrespondenz is ismételten foglalkozott
a Szimonidesz esetével. Ezek előrebocsátása után mink
is feltárjuk az esetet t. olvasóink előtt.
**) Szimonidesz ügyére nézve kapott ugyan több
oldalról már 1922-ben cikkeket, ezeket azonban nem
adta ki, mert a szerzőket személyesen nem ismerte és
talán nem volt egészen tisztában az eset jelentőségével.
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elitéit tanférfiakat. Állam és főváros érzik, hogy
a szenvedélyek hevében túllőttek a célon, mikor
a forradalmi időkben Ítélkeztek. Vajj’on kevesebb
legyen-e Krisztus egyházában az igazságérzet,
mint a politikai közülietekben ? Az egyháznak
korántsem kell mindent helyeselnie, amit ez a
férfiú mondott vagy irt. Az elmúlt napok esemé
nyeiből sokat meg lehet bocsátani, de némely
dolgot jóvá is kell tenni.
Az ember azt hitte volna, hogy püspökeink,
kik elsősorban képviselik egyházunk érdekeit és
jó hírnevét, sietve adnak valamelyes választ a
hires külföldi hittudós testvérnek és helyreigazítják
a prot. sajtóirodának Szimonideszre vonatkozó,,
nyilvánvalóan helytelen megállapításait. Annyi
val inkább hittük ezt, mert két püspökünknek
figyelmét személyesen is felhívtuk erre az ügyre.
Úgy látszik azonban, hogy az illetékesek nem vá
laszoltak semmit sem a felhívásra, mert Rade
ápr. 6-án jelenti, hogy ő türelmesen vár, mig az
illetékesek megmozdulnak. A sok levélből, melyet
ez ügyben több oldalról kapott, közli Melich János,
Kempf Gyuri és Kempf Dani István nagybör
zsönyi ev. gazdálkodók leveleit, melyekben ezek
megható közvetlenséggel leírják, hogy érkezett
közibük a fiatal Szimonidesz lelkész, hogyan
nyerte meg egyszerre egész községük jóindulatú
népének szeretetét, hogyan szenvedett velük a
háború viszontagságai közben, hogy küzdött
érettük teljes önmegtagadással a forradalmi idők
ben, hogyan restaurálta a forradalmak után a
templomot, szerzett uj harangokat rövidesen és
amikor azt hitték, hogy a háborús veszélyek el
múltával közös erővel fogják felvirágoztatni a hit
községet és élvezni munkájuk szép gyümölcseit,
akkor sújtott le rájuk, mint derült égből a villám,
az egyházi biróság Ítélete, mely lelkészüket min
den egyházi és iskolai hivatal viselésére képtelen
nek mondotta. Ezen egyszerű földművelők leve
leiben súlyos vádak hangzanak el az egyházi bíró
ság eljárásával szemben, mely kihallgatott róm.
kath. lelkészeket és primási erdészalkalmazottakat,
de nem hallgatta meg az egyház felügyelőjének,
gondnokainak és presbitériumának vallomását.
Ez a törvényszék nem vette figyelembe azt, hogy
a kir. ügyész a legszebb bizonyitványt állította ki
Szimonidesznek, ki a legveszélyesebb időben életét,
családját, vagyonát kockáztatta, hogy megmentse
Nagybörzsöny községnek polgári rendjét, vagyonés életbiztonságát, ami teljesen sikerült neki.
Csoda-e, ha ezek után ez egyszerű emberek kije
lentik, hogy nem értik a hatóságok eljárását, kik
kiszakítanak egy lelkészt hívei köréből, ahol őt
nagyon szeretik?
Csoda-e, ha a maguk módja szerint arra figyel
meztetik a biblia szavával az illetékeseket, hogy
majd felelni fognak az igazán Ítélő biró széke előtt
ezen cselekedetekről is?
A nemzetközi prot. sajtóiroda a »Prot. Rund
schau« áprilisi számában felel Rade cikkére. Azon
ban esze ágában sincs valótlan állításaiért bocsá
natot kérni. Most már csak banktisztviselőnek
minősiti Szimonideszt, ki feszült viszonyban él
egyházával és betolakodott zárt tanácskozásaikba.
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Szemrehányást tesz Radénak, hogy közismert
passiójának hódol, mikor Szimonidesz szántára
igazságot kérve, sértő formában kritikát gyako
rol az egyházi bíróság Ítéletén. Ez annyival kíno
sabban érinti a sajtóirodát, mert személyesen meg
győződött,
hogy az egyházi bíróság tagjai
ritka szaktudású és lelkiismeretességei személyi
ségek.
Rade felelve erre az újabb támadásra, válaszol
lapjának 8-ik számában. Kijelenti, hogy örömmel
hallja, hogy az ő szenvedélye az, hogy ügyel arra,
váljon történik-e valakivel igazságtalanság. Ezt
a nemes passióját továbbra is gyakorolni fogja.
Ha bírálatában sértett, mindig kész az elégtétel
adásra, csak mutassák meg, miben áll a sértés.
Figyelmezteti azonban a prot. nemzetk. sajtó
irodát, hogy jól tenné, ha vizsgálná, nem vallott-e
kárt a Szimonidesz pőrében valami prot. érdek?
Figyelmébe ajánlja azokat a leveleket, melyeket
a börzsönyi hivek tollából nyilvánosságra hozott,
azokból sokat m egérthet. Végül röviden leszögezi
a tényállást, hogy a magyar lutheránus egyház el
hamarkodott törvénykezési eljárás utján hivatalá
tól megfosztott egy lelkészt, ki áldással munkál
kodott egyházában azon a címen, hogy kommu
nista, holott nem volt az, mert az állami bíróság
is felmentette ezen vád alól. Rade azt hiszi, hogy
ez az ítélet nem állhat meg.
A prot. nemzetközi sajtóiroda, illetve a szövet
ség főtitkárának, dr. Ohlemiillcrnek eljárása szinte
érthetetlen, annyira felháborító. Hivatalos helyűi
szerzett értesülésünk szerint Szimonidcszre vo
natkozólag nem kért és nem is kapott adatokat
az egyetemes egyház főtitkári hivatalától. Ha kért
volna felvilágosítást, megtudhatta volna, hogy
Szimonidesz nem tért ki egyházából, nem támadja
a keresztyénséget, nem tart fenn kapcsolatot kom
munistákkal és nem banktisztviselő, hanem tisz
tán irodalommal foglalkozó tudós. Rade felvilágo
sításai nyomán ezt már Ohlemüller is tudja, de
még nem kért bocsánatot súlyos sértéseiért, ö n 
kéntelenül is felmerül a kérdés, hogyan kerülhet
egy prot. érdekeket szolgáló szövetség élére olyan
ember, aki az igazmondás legegyszerűbb követel
ményeit sem tartja be és a sértéseket nem akarja
jóvá tenni, mint Jézus tanítványához illik. Es
hogyan meri azt mondani, hogy személyesen meg
győződött az egyházi bíróság tagjainak ritka szak
tudásáról és lelkiismeretességéről, mikor azok leg
többjét nem is ismerheti. Ohlemüller mentségére
azt kell gondolnunk, hogy jóhiszeműen elhitte azo
kat a felvilágosításokat, melyeket novemberben
itt Budapesten kapott, mikor Szimonidesz meg
jelent a Szövetség gyűlésén. Végtelenül sajnála
tos, hogy akadtak emberek, kik egy ártatlanul
üldözött emberről valótlan dolgokat hircszteltek
külföldiek előtt és szomorú, hogy az igazságot Rade
cikke után senki sem irta meg Ohlemüllernek, aki
most Radeval szemben a legkellemetlenebb hely
zetben lehet.
Ez annyival is kellemetlenebb, mert Radenak
könnyen alkalom adódik majd Speyerben, hogy
a magyar ev. egyházról kedvezőtlen nyilatkozato
kat tehet a Szimonidesz üggyel kapcsolatban.
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Óhajtanunk kell, hogy illetékes tényezők ennek
jókor elejét vegyék.
A Szimonidesz-ügyröl még sokat írhatnánk. Most
csak annyit kívánunk megállapítani, hogy evangé
likus egyházunk becsületének érdekében szüksé
gesnek látjuk, hogy törvényes utón bírálja felül
elfogulatlan és pártatlan bíróság azt az ítéletet,
melyet az egyetemes törvényszék 1922 október
13-án kimondott. Ennek az ügynek tárgyalása
máris sokat ártott egyházunk jó hírnevének a kiilés belföldön egyaránt. Szimonidesz elitéltetése óta
egyházi szempontból teljesen kifogástalanul visel
kedett. Nyugodt lelkiismerettel állítjuk, hogy ő
egész családjával olyan hősi lélekkel szenvedte el
igazságtalan elitéltetését, amily lélekkel nem min
dennap találkozik az ember a legkeresztyénibb
körökben sem. Egyházunk erkölcsi érdekeire való
tekintettel kérjük azért az elöljárókat, siessenek,
cselekedjenek, tegyék jóvá a zavaros időkben, a
szenvedélyek hevében meghozott azt az ítéletet,
mely a nagybörzsönyi hívekben megingatta az
egyh. bíráskodás igazságosságába vetett hitet.

Hiittl Ármin.

Jegyzetek
anürnbergi magyar héthez
Megfakultak már a kegyeletes koszorúk ma
gyar színei a nürnbergi hősi halottak emlékszobra,
»Die trauernde Noris« talapzatán. Nyitva van még
ugyan a művészi kiállítás, de az újságok bőségesen
foglalkoztak már vele ; műsoron van a színházak
ban Herczeg Bizánca és Dohnányi Tenorja, de
e tekintetben a német művészetnek is kijár a rész
és dicsőség; úgy nézhetünk tehát már vissza
a magyar hétre, hogy bevégezte feladatát. A rész
letekről, megnyilatkozásokról, a vendéglátók ked
vességéről, a vendégek sikereiről a budapesti napi
lapok annakidején elegendőképen beszámoltak,
és a visszatekintés is jogot ad arra, hogy csupán
azt az osztatlan elismerést említsük meg, amelyet
a filharmonikusok zenekara szerzett hangversenyé
vel. Ez a hangverseny is megmutatta, hogy milyen
más a magyar és a német lélek, mert csak a műsor
magyarszerzésii számai után a Brahms-darab jöt
tével változott át a közönség kiváncsi figyelme
tiszta élvezéssé, — mégis talán a magyaroknak
ez a vendégajándéka lesz az, amelyet legtovább
fognak a »nürnbergi németek« emlegetni.
A »nürnbergi magyaroka számára ugyanis
éppen ellenkezőleg az volt a legnagyobb gyönyörű
ség, hogy magyar muzsikát, magyar énekszót
kaptak német színházban, — a nagy idegenségben.
A legtöbbjük 20—30 év óta él idekünn, a családi
kötelékek is idefiizik ő k e t; kiszakadtak a hazai
talajból. De éppen ezért voltak a legfigyelmeseb
bek, leghálásabbak és leglelkesedőbbek. Lelkesedé
sükben egyek voltak velük német családtagjaik is,
és az eddig német szón nevelt gyermekeik közül is
egyik-másikban felébredt talán a szeretet a magyar
haza iránt. Politikai eszmék bizonyára nem tudták
volna elvégezni azt a tökéletesen elhanyagolt kö
telességünket hogy idegenben élő testvéreinket újból
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és újból megérösitsük magyarságukban, de a müHÍREK
vészet, elsősorban a zene át tudott fogni minden
távolságot és elevenné tudta tenni a hazaszere
tetei.
Annál inkább kell fájdalommal megállapíta Május hó 12-én d. e. 9 órakor ifjúsági istentisztelet; Glatz.
11 órakor magyar istentisztelet: Ruzicska..
nunk azt, hogy a németországi újságok némelyike
Május 19-én, pünkösd vasárnapján d. e.^lC ) órakor némt
nem volt képes felemelkedni a művészi megítélés
istentisztelet urvacsoraosztással : Varsányi; d. e. 11
magaslatára, hanem a magyar hétről való tudó
órakor magyar istentisztelet urvacsoraosztással : Var
sányi. Énekel a Luther Szövetség Vegyeskara.
sításainál is bennrekedt a politizálásban. A rokonszenv vagy ellenszenv kiféjezetlenül is megérezhető Május 20-án, pünkösd hétfőjén d. e. 11 órakor istentisztelet
urvacsoraosztással : Ruzicska.
volt aszerint, hogy jobboldali vagy baloldali politi
D. e. Uj János-kórházban, Lipótmezőn, Németvölgyi
kát képviselt a lap. S e vonatkozásban á legjellem
tüdőgondozóban istentiszteletek : Varsányi.
zőbb volt talán az a nagy különbség, amellyel Kereszteltük : Schlatter Alfonz építészmérnök és SchwingsHerczeg Bizáncát megítélték. Egy szélső demok
hakl Paula leányát Andrea Erzsébet Máriát, Bauer Jenő
rata újság szívesebben látott volna helyette egy
hírlapíró és Staroste Mária fiát, Pál Lászlót, dr. Rupprecht Tibor Olivér és Garay Etelka fiát, Gábor Tibor
modern színpadtechnikával felépített darabot a
Aurél Olivért.
legtöbb nemzetközi sikert elért budapesti dráma
: Gönye István építészt Horvatics Lujzával, Hanyi
írótól ; egy jobboldali lap víszoht a legnagyobb Eskettük
Csaba Béla banktisztviselőt Károlyi Jolánnal, Ferenczi
dicsérettel köszönte meg a kapott művészi élveze
Lajos magánhivatalnokot Pogány Margittal.
tet és rögtön fegyvernek használta a darabban lévő Temettük : Dr. Blaskovics Béla pénzügyi titkárt, Bartos
politikai-erkölcsi tanítást az uj és megbízhatatlan
Aladárné, szül. Frank Karolát, Mauritz Gyula kereske
dőt, özv. Strauch Béláné, szül. Wittchen Malvint.
elemek ellen.
Budai egyházközségünk tanulóifjúsága minden évben
Az ujságvélemények ilyen különbözősége mel
napot elhunyt jótevőinek vagy nagyjainknak szen
lett is bizonyos az, hogy érdeklődés kelt irántunk, egy
tel. A negyedik ilyen emlékünnepély ápr. 28-án d. u. volt
sőt sokakban támadt szeretet, szánalom, bajtársi templomunkban. Ha a hála az élők iránt való szeretet
együttérzés szegény hazánk iránt. Sokan el fognak virága, a megemlékezés az elköltözőitekre, kegyeletes szi
majd látogatni Magyarországra olyanok, akik vek pompázó, nemesitett virága. Ebből egy szép csokorrakötöttek boldogult lelkészünk, eperjesi Scholtz Gusz
eddig nem gondoltak vrolna odavezető útra. És az valót
táv püspök emlékezetének. Az értékes megemlékezést,
illetékesek szívesen készülődnek, hogy ősszel Buda melyet Hüttl Ármin vallástanár ur tartott, közkívánatra
pesten »nürnbergi hét« legyen. '
teljes egészében közöljük lapunk következő számában.
István, kedves karnagyunk vezetésével az ifjú
Mindnyájan igaz magyar szívvel örülünk en Mikus-Csák
sági énekkar két szép éneket adott elő teljes sikerrel. Glatz
nek. De eközben a Hegyen Épített Város olvasói Edit V. 0 . és Iurenák Dénes VII. 0 . tanulók szépen sza
nak az is kötelességük, hogy evangélikus szivük valtak. Kajanus Kai finn származású zeneművészeti főisk.
érdeklődésével az itteni egyházi viszonyok felé is növendék szép hegedüjátékkal szerepelt. Koch István
IV. é. növendék avatott kézzel orgonáit.
forduljanak. Bajorország ugyanis általában katho- taríitóintóképzőint.
A legnagyobb hatást a műsor »Áhitat« száma érte el, mely
likus lakosságú állam hírében áll, holott a valóság teljesen az ifjúság nemes igyekezetü munkájának szép
ban: evangélikus lakosainak százalékszáina még gyümölcse volt. Szövegét Schuckert Ferenc VIII. 0 . t.,
annál is nagyobb, mint amelyet Csonkaoiszágban zenéjét Schenk Géza VIII. 0 . t. szerzetté lés kisérte is orgo
Csonka Julia és Papp Jolán III. éves keresk. isk. tanu
a protestánsok felmutatnak. A bajorországi evan nán
lók bájos énekét.
gélikus egyház azonban igy is kisebbségi egyház és
A nagyszámú hallgatóság élén ott voltak : Broschkó
a háború óta sok tekintetben a mieinkhez hasonlók G. A. esperes, az egyházmegye részéről. Sándy Gyula budai
a. küzdelmei, többek között például az iskolák és egyházközségünk felügyelője, a Scholtz és Sztehlo családok
akik mind kellemes emléket vittek magukkal lelkűk
a kinevezések dolgában. Amikor azért azt remél tagjai,
ben. Br. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő Írásban
jük, hogy a kölcsönös művészeti látogatások köze kívánt — távolléte miatt — áldást a kegyeletes ünnepélyre.
lebb hoznak egymáshoz két nemzetet, a Hegyen Mi, szülők, külön köszönettel tartozunk a nagytiszteletü
Épített Város olvasóinak óhajtaniok .kell azt is, Vallástanár Uraknak, hogy fiaink és leányainkat az elődök
tiszteletére és példás tetteik megbecsülésére tanítják. Ez a
hogy evangélikus egyházaink is egymásban szerető, jövő
biztos záloga. Nagyjaink emlékének a legméltóbb he
megértő és támogató testvérre dalálnak,. Az egyik lyen, az ifjúság kebelében emelnek pantheont. B. M.
itteni egyházi vezető egyéniség mindenesetre föl
Az »Emmaus felé . . .« Evang. Theologusok Folyó
vetette az eszmét, hogy a kulturális értékek kicse iratának áprilisi száma megjelent a következő színes
rélése jó alkalmid szolgálhatna az egyházak és tartalommal : Uj ifjúsági, uj optimizmus, Kelj fel és járj !
— Pusztay József : Máté XXVI. 38., 39. (Vers). — Kótsch
hittestvérek kölcsönös megisméresére is.
Lajos: Dávid király (jelentősége, jelleme és hatása az

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:

Hegyeli Épített Városra adakoztak Barna Géza 3,
Bagyinszky János 3, Bartös Antalné 3, Bendtsen Henrik
1.50, dr. Boros József né 3, özv. Ferentzy Lászlóné 2,
dr-. Qraef Károly .3, özv.. Hegyi l^ajosné. 2, . JJermann
Béláné 6 , Hlaváts öyula 3, özv. Hórváth Járíösné 3, Jekeli
Károly 3, dr. Kirchner Vikíórt-3, Klokbcsátt Lakösné 3,
K»vács. I. Istvánná. 3,’iKöpe-Viktor :3, Q-zv. Mlaatoniczky
;?,_Nándorné 3, Oesárd Károly 3, d ^ ’Pfeiffef. Jenóné 3,
dr. Raisz Béla 10, Reinl Sándorné 4, Scheiring Ferericné 3,
Száuberer Anna 3, dr. Thébusz Aladár 1.50, TörÖk'jtíÉsef 6 ,
Ttébus Pál 3, Bérétvás Sándorné 3 pengó't:

utókorra) (2). — Polster Gyula József: Erlangeni emlé
kek. — Kliment Gyula: Virágok tavasszal (vers). —
Zászkaliczky P á l: Lutheránus pap és ifjúsági mozgalmak.
— Pusztay József: Élet fája. — Rettmann Farkas:
Crescendo (vers). — Farkas Zoltán : A keresztes kő cso
dája (elbeszélés) (3). — Változatos tartalmúak a Theologus Éélet, Krónika rovatok. — Nyolc oldallal csatlakozik
* a folyóirathoz a Virrad, ev. tanítójelöltek rovata, amely
szépen dokumentlája az ifjúság összefogásra, együtt
működésre való készségét, amely egyedül módja a ma
roknyi magyar evangélikusság fejlődésének, erősödésé
nek. Megérdemli a folyóirat minden léikész és tanító, de
minden igaz lutheránus hivő akár áldozatos támoga
tását is. Megrendelhető: Sopron, Torna-u. 6. I.
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Eszperantó nyelvű istentisztelet. A 21-ik eszperantó
világkongresszus alkalmából a kongresszus előkészítő
bizottsága augusztus havában eszperantó nyelvű evangé
likus istentisztelet tartását tervezi. Felkérjük azokat
a híveinket, akik ez istentisztelet iránt érdeklődnek,
hogy a Deák-téri magyar lelkészi hivatalhoz címzett
levelezőlapon részvételüket és címüket tudatni szívesked
jenek.
Meghívó. A Budai Polg. Leányiskolák Ev. Növendé
keinek Belmiss'ziós Egyesülete 1929 májs 11-én (szomba
ton) d. u. V«6 órai kezdettel a Városmajor-u. elemi iskola
tornatermében (I., Városmajor-utca 59) ülatz József
vallástanár vezetésével hazafias jellegű vallásos estélyt
rendez, amelyre egyházunk tagjait s az érdeklődőket
szeretettel várja az ifjúság. Az estély keretében Wolf
Lajos, fiatal lelkésznemzedekünk kiváló tagja tart elő
adást, svédországi tapasztalataival kapcsolatban. A mű
soron szereplő énekszámokat Markóczy Irén énektanárnő
vezetésével adja elő az ifjúság s ugyanott — jótékony
célra — saját készitményü kézimunkáit értékesíti. Mű
sorért az ifjúságtól 40, a felnőttektől HO f-t kérünk. —
A tiszta jövedelemből legszegényebb társainak egyikét,
a konfirmáció alkalmából ruhával szeretné megajándé
kozni s a bevétel fennmaradó részét egy alapítvány létesí
tésére teszi félre az ifjúság. Az alapítvány a fiatalon
elhunyt Gujás Tivadar ifjúságot szerető lelkenek emlékét
örökítené meg, miért is adományokat köszönettel fogad
és a »Hegyen épített város«-ban névszerint nyugtáz az
ifjúság.
Mancika ifjúsági színdarab, irta Giatz Józsefné Aczél
Anna pesti ev. vailástanámő. Ára 60 fill. A múlt évben
szép sikerrel előadott színmüvet, mely a munka szeretetére és megbecsülésére oktatja az ifjúságot, melegen ajánl
juk ifjúsági egyesületek és műkedvelők számára. A nemeslelkű szerző müvének tiszta jövedelmét az özvegy papnék
otthona javára szánta. Őszinte szívvel nagy sikert kivá. nunk a szerzőnek és müvének egyaránt.
A bányai egyházkerület május hó 14. és 15. napjain
rendkívüli közgyűlést tart a Deák-téri iskola nagytermében,
melynek egyedüli tárgya az újonnan megválasztott kerü
leti felügyelőnek, dr. Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter
nek beiktatása lesz. Ez alkalommal május 15-én d. e.
10 órakor istentisztelet keretében Sárkány Béla kér.
főjegyző az uj felügyelőnek kiszolgáltatja az úrvacsorát,
majd a közgyűlési teremben megtörténik az eskütétel,
beiktatás és székfoglalás.
Szerkesztői üzenet. Örömmel látjuk, hogy prot. lap
társaink figyelemmel kisérik lapunkat és közleményeink
ből egyet-mást át is vesznek. Örömünket fokozná, ha —
megbecsülve a szellemi munkát — nem elégednének meg
azzal, hogy Írják: <egy lap Írja«, hanem megírnák, hogy
a »Hegyen épített város« írja és különösen szeretnők, hogy
a névvel jelzett cikkek Írójának a nevét is közölnék. Ezt
nemcsak egymás megbecsülése és a felebaráti szeretet
kívánja, de a szerzői jogok védelméről szóló polgári tör
vény is parancsolja.
özv. Stefezius Istvánná imádságos könyvecskéje, mely
ből legutóbb szemelvényt közöltünk, »Kövess engem* címen
megjelent és 1.50 pengőért a szerzőnél : Budapesten,
• » Bercsényi-u. 12. sz. IV. 3. megrendelhető. Melegen
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Különösen alkalmasnak lát
szik arra, hogy megajándékozzuk vele a konfirmandus
ifjúságot. Jövedelme egyh. jójékonycélt szolgai.
Luther Szövetségi tagsági dijat fizettek : Barna Géza,
Bartos Antalné, özv. Ferentzy Lászlóné, özv. Győry Vilmosné, Kompordayné Győry Margit, Kováts I. Istvánná,
Köpe Viktor, Mikus-Csák István, dr. Thébusz Aladár,
Wallenfels Ella 2—2 pengőt.
Téves nyugtázás javítása : Langhammer Károlyné, 5
Varga Károly 3, Wagner Tivadar 6 pengő.
A párisi tudom ányos akadémia asztalára ja 
nuár 28-án M. Mangin ur egy kosárkában fcpret
lelt le, m elyet villam os áram segítségével termelj.
A fold felett 120 cm. magasságban kél erős villa
mos lámpást alkalmazott, m elyek 4.63 négyszögmotel* területet világítottak be 960 órán keresztül.
Lgy szem epernek termelési ára ezen eljárással
12.) francia frank.
Az Egyesült Eszakamerikai Államokban levő
protestáns egyházak közösen elhatározták, hogy a
szesztilalom ról szóló törvényhez alkalmazkodva az
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úrvacsoránál szesz men les bort fognak használni.
A róni., katli. egyház lelkészei továbbra is term é
szetes borral élnek a m isében E sorok Írója résziveit Londonban egy nagy baptista gyülekezet űrvacsora! ünnepélyén, m elynél a ke hely lie n bor
helyett m álnaszörpöt használtak
Ennél az úr
vacsoránál a hívek helyükön ülve m aradlak és a
gyülekezeti szolgák, tiszteletrem éltó előkelő |>olgárok,
kinek-kittek ülőhelyéhez hozták a kenyeret és a
kclyhel.
Olaszországban egyházi körök egy könnyen bekövet
kezhető evangéliumi mozgalomtól tartanak. A rendkívüli
jubileumi év kihirdetésekor a búcsú elnyerésének feltételei
között szerepelt »adakozás a hit megtartásának müvére.».
Katholikus koruk ezen mü természete iránt érdeklődve,
a pápai udvar hivatalos lapjában azt a választ kapták,
hogy ez a mü nem más, mint a Rómában és Olaszország
más helyein is jelentkező protestáns veszedelem ellen való
harc. «Aggodnak a hit tisztasága, Róma épsége és egysége
miatt.« Jellemző, hogy a veszély valószínűségét arra ala
pítják, hogy a nép élénken érzi a vallásos hitnek szükségét,
másrészt a tömegek gazdasági nyomora aggasztó fokra
növekedett. A pápa intézkedéséhez alkalmazkodnak a
püspökök is. A liguriai püspökök közös pásztorlevelet
bocsátottak ki, melyben óvják a katolikusokat a külföld
ről betolakodó protestáns propagandát51, mely hitükből ki
akarja őket forgatni. A protestantizmussal egy füst alatt
szólnak a spirit izmusról és a mindinkább fellépő nyilvános
erkölcstelenségről. Az eszakamerikai egyesült államokban
lévő lutheránus tanács értesítője közli a legújabb hivatalos
adatokat a lutheránusok számáról. Eszerint 22 egvmástól
független synodusban vagy egyházban volt 1^26-ban
5.258.623 felnőtt egyháztag, mig 1916-ban 4.706.496-ot
mutattak ki.
A lelki élet vitaminjai címen jelent meg Kókai Lajos
kiadásában Lakatos Pál dr. főv. felsőkeresk. isk. tanár •
négy dolgozata, mint a pedagógiai pszichológiai könyv
tár 8-ik száma. Ára 3 P. A lelki élet vitaminjai címen
kifejti a szerző, hogy miként a táplálkozásban a legújabb
időben .»vitaminok« neve alatt ismert anyagok rendkívül
nagy jelentőségre jutottak, úgy a tanulásnál, a szellemi
táplálkozás terén is nemcsak az átadott és átvett anyag,
a tanuló belső felfogó képessége, de az oktató egyénisége
és az időben rejlő pedagógiai érték is, mint valami szel
lemi vitaminok nagy szerepet játszanak. Szerző eredeti
észjárással, hires orvosok és pedagógusuk megállapítására
támaszkodva vitatja a humanisztikus iskolázás nagy
előnyeit a csak gyakorlati eredményeket szem előtt tartó
iránnyal szemben és kimondja a tételt, hogy praktikus
munkára való agyakat ma csak az elméleti iskola nevel.
Követeli, hogy az ideges és a tehetséges gyermekek szá
mára külön osztályokat létesítsenek az iskolafenntartók
és hangsúlyozza a tanárképzésnek a gyógypedagógia
irányában való fejlesztését. Végül megállapítja, hogy
a tanár inkább művész, mint hivatalnok és a ma szokásos
ellenőrzés helyett, melynek főszempontja, hogy az előirt
tananyagot elvégezte-e a tanár, inkább azt kivánja,
hogy az ellenőrző tanárok, mint a tanítás művészetében
a legkiválóbbak, mintatanitásokkal gazdagítsák tanár
társaikat. A sok eredeti és egészséges ötlettel és meg
figyeléssel bővelkedő müvet melegen ajánljuk a pedagó
gusok és szülők figyelmébe.
Rádiós istentisztelet voft április 21-én a deáktéri
templomban. Nem mehetünk el megjegyzés nélkül ezen
újítás mellett, örülnünk kellene rajta, mert azt hirdeti,
hogy ma már mindenki belátja a technika ezen vívmá
nyának jelentőségét az Isten országa építésének szem
pontjából. Még sem tudunk rajta örvendezni, mert az az
érzésünk, hogy olyan mozzanatok is játszottak közre
ezen intézkedésnél, melyek nem éppen felemelők. Hazai :
egyházunknak rendelkezésére állt eddig egy felvevő
állomás, mely tökéletesen megfelelt a szükségletnek.
Az uj felvevő állomás bizonyára költségbe is került,
melyet Valami más egyházi célra lehetett volna fordítani.
A két felvevő állomás között a szolgálatnak megosztása
nem olyan egyszerű, mint volt az egyetlen állomásnál
és attól kell tartanunk', hogy könnyen fordulhatnak elő
olyan jelenségek is," melyek miatt az egyházi közérdek ,
kárt fog vallani; aminthogy valószínűleg ezen intézkedés ~*
miatt vészit közönségünk egy közvetítést május hónap
ban. Vajha, aggodalmaink alaptalanok lennének 1
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A pápa és a biblia. Ügyes diplomáciával sike
rült a pápának az olasz államtól kieszközölni 5 négy
zetkilométer területet, am ellyel helyreállította a pá
paság önálló országát, az egyháztörténelemből jól
ismert u. n. egyházi államot. A magyar politikai
sajtó is teljes egyhangúsággal örvendett a dolgok
e váratlan fordulatának. Pedig urunk és megváltónk
a Jézus Krisztus azt mondotta: »Az én országom
nem e világból való« (Ján. 18. 38.). A pápa ezzel
szemben 59 évig fáradozott, hogy újból »földi or
szága« legyen ezen a világon. És még mindig nevezi
magát »Krisztus földi helytartójának«. S az ő bib
liájában is olvasható az urnák ama szava: »Tudjátok
hogy a pogány népek fejedelmei zsarnokoskodnak és
nagyjai hatalmaskodnak felettünk. Nálatok nem így
lesz. Aki nagy akar lenni köztetel*, legyen cselédetek,
s aki első akar lenni köztetek, legyen szolgátok. Az
emberfia nem azért jött, hogy szolgáltassa magát,
hanem, hogy szolgáljon s váltságul adja életét so
kakért (Máté 20, 25, 28). Az egyháztörténet e pápai
zsarnokságot és szolgaságot jól ismeri! Továbbá si
került a pápának kieszközölnie azt, hogy neki az
olasz állam 1.5 milliárd lírát, körülbelül 1000 m illió
pengőt is fizet. Pedig Jézus szava a pápának is szólt,
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amely szerint »Ne gyüjtsetek földi k in cset. . mert
ahol a kincsetek, ott a szivetek«. (Máté 6. 19 és 21).
S vajon mit csinál majd a pápa ezzel a szép sum
mával ? Kíváncsian várjuk, ha hallgat-e Jézusra,
aki azt mondotta : »Ha tökéletes akarsz lenni, menj.
add el mindened és oszd szét a szegények közt s
mennyei kincsed lesz. Aztán jer és kövess engemet«
(Máté 19. 21). A római kath. egyház jól tudja, hogy
miért nem szereti a laikusoknál a bibliaolvasást.
Jézus igéi rájuk nézve eléggé veszedelmesek. Jól
mondotta Harnack, a nagy berlini theológus, hogy a
pápaság a római imperium keresztyén alakú foly
tatása«.
^
Dr. Sz. M.
Orvosi hír. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi
rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben része
síti. Rendelés 10— 1 és 4— 6 óráig.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
Krausz Rezső kályhásmester, II., Vérmező-ut 14.,
kéri a hittestvérek szives támogatását. Protestánsoknak
20% engedmény.
Z IC H Y M IH Á L Y

LUTHER WARTBURGBAN
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című képe, szép
kivitelben 5 pengőért kapható a kiadóhivatalban.

hentesárui és konzervkészitményei megbízhatók, kitűnőek
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*
Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

Első nagyar
Á lt a lá n o s B i z t o s ít ó T á n a s á g
A lakult 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-tér 1.

v á l l a l a t a

Budapest V.a Wurm utca 3.

T e l e f o n :

A u t o m a t a

AZ ÖREG DIÓFA
ÉTTERMEI

A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága

TULAJDONOS

HOFFMANN JÁNOS

Fiókjai vannak az ország egész területén.

I., PÁ L Y A -U . 3

Eliogad biztosításokat a következőkre:

E S T É N K I NT
CIGÁNYZENE

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

JANKÓVITS BÉLA

DROGÉRIA ÉS FESTÉKÁRU ÜZLETE
T E L E F O N :

5 3 5 -4 5

ÉS

536—76

folyamán m e g j e l e n i k

Olcsó árak!
Budapesten az

Esküvőkre és társasvacsorákra kül ön h e l y i s é g e k

Olvasóink szives figyelm ébe!
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szem üveg, fgy szem
üveg olvasáshoz, Íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb garantia mellett.

Libái

BUDAPEST, I. KÉR., ALKOTÄS
ÉS m A r v á n y - u t c a SAROK

Szolid kiszolgálás!

8 1 6 — 54

Szállít i z z ó 1 á m p á k a t és minden v i l l a m o s c i k k e t .
Szerel és javít. ♦
Evangélikus bittestvéreink szállítója

optikai

specialista,

Andor

lencse gyarló

Budán, II., Fő-utca 4. — T elefo n : A. 535—26- — Alapítva 1846

ff Evangélikus chorálok Kincsesháza“

„Zpevnik“ és „Funebrál“ tót énekeskönyvek, de épp úgy a magyar és német énekeskönyvek choráljait
is orgonára, négyszólamú szerkesztésben magában foglalja. Előfizetési ára a 392 oldalra tervezett chorálkönyvnek : félvászonkötésben 30 P. Az előfizetések junius 15-ig ezen címre küldendők : Moezkovcsák
Ernő ev. lelkész és oki. tanító, Csépa, Szolnok m.
WODIANERF. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
Táléira: 895-11
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelős: Kiss Ferenc

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI H ETILAPJA
FŐSZERKESZTŐ

Dr. SZLÁV!«

ELŐFIZETÉS FÉLÉVRE 3 PENGŐ

MÁTYÁS

BUDAPEST, IX., JURÁNICS-U. 13
FÓMUNKATAr S :

Or. SCHINDLER GYULA

A
59141. sz

budai luther-szővetség

p o s t a t a k a r é k - c s e k k s z Am l Aj Ara k ü l d e n d ő

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, DONATI-U. 49. II BM. 15

FELELŐS SZERKESZTŐ
ÉS KIADÓ

HOTTL

Á R MI N

BUDAPEST, L, VERBÖCZY-U. 28

Iz pedig az diók élet hogr megismerienek léged, az eggedűl igaz Istent és akii elküldtél, a Jézus K risztust! János et. It. 3.
S z e n th á r o m s á g v ilá g o s s á g a
János ev. 3.21. »Aki pedig az igazsá
got cselekszi, az a világosságra megy...«

Az Atyaisten, mikor mondotta : légyen vilá
gosság, és lett, — ezzel nem szűnt meg tovább
munkálkodni. Folytonosan és ismételten világos
ságot dérit, ahol eddig sötétség volt. Világosságot
akar maga körül. Ennek a fénysugara volt az Ur
Jézus, akit elküldött, hogy általa a világ világos
sága lehessünk mi is. A Fiuisten egész élete mun
kája és áldozati halála világosságban játszódott le.
Nem bujkálva, hanem hegytetőn tanított, a kufárokat a nép színe előtt verte ki a templomból,
kiállt a nép dühe elé, hogy meghaljon az igazságért.
A Szentlélekisten műve ezrek csodálkozása mellett
nyilatkozott meg. A Szentháromság világosságban
él és munkálkodik, mert igazság. Az igazság pedig
nem kerüli a fényt, nem fél a világosságtól.
Krisztus tanítása, de még inkább élete ra
gyogó példája az a fény, melynek világánál meg
ismerjük: mi is a mi földi rendeltetésünk? Ezt több
ször jelölte meg ig y : kövessetek ! De ha Meste
rünket követni akarjuk, tudnunk kell, hogy Ő
miért jött, merre megy ? »Azért jöttem e világra,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról« (János ev.
18, 37) monda Krisztus.
Tehát a mi küldetésünk sem lehet más, mint
bizonyságot tenni az igazságról. Bebizonyítani
ennek a világnak, mely már-már azt hiszi, hogy

az élet harcát győzelemre vinni csak hamissággal,
fondorkodással lehet, bebizonyítani, hogy örök
babért csak igazsággal lehet nyerni. Minden más
eredmény csak látszólagos, mely az élet első erő
sebb megmozdulására eltűnik, mint csalóka déli
báb.
Isten rendelése bárhová helyezett minket, az
igazság papjai, tanítói mindnyájan lehetünk. De
ez a szent munka világosságot kíván. Ha az igazság
elrejtőzik, vagy elrejtetik, hamar bevonja a mu
lasztás, a vétek rozsdája. Nem jó pedig, ha az
igazságon rozsda rágódik. Az igazságnak fényleni
kell, mint a napnak. Valahányszor kétkedés és
bizonytalanság közt vergődünk, annak fénye mu
tassa a helyes utat. Azért, akik igazságban járnak,
ne vonuljanak az árnyékba, sötétségbe, álljanak
igazságra vezérlő tüzoszlopként és mutassák meg
e gyarló világnak, Hogy tetteik valóban az igaz
ságot szolgálják. Legyenek az igazságnak apos
tolai, akik krisztusi erejükkel bátor lelket öntenek
azokba, akik ismerik és szeretik az igazságot, de
félnek annak megvallásától. Az igazságnak is sok
vértanúja volt már, és reméljük, lesz is, mert
áldozat nélkül nincs diadal, de az igazságban élők
nem liadnak vissza senkitől és semmitől. Az igaz
ság cselekedetei elbírják a fényt, megvilágítást.
Szentháromság világossága ihless meg ben
nünket, hogy cselekedeteink »nyilvánvalókká le
gyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.«

Bcthaniai Mária.

Szeretettel hívjuk fel a hittestvérek figyelmét konfirmandus ifjúságunk május 25-én

szombaton d. u. 4 órára kitűzött v i z s g á j á r a és a vasárnap 10 órakor tartandó
h o n l i r m á c i ó ünnepére.
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Eperjesi Scholiz Gusztáv
em lékezete
(1842 aug. 1— 1925 jul. 12.)
»Emlékezzetek meg a ti elöljáróitok
ról, akik szólották néktek az Isten
beszédét és figyelmezvén az ő életűk
végére, kövessétek hitöket. Zsid. 13. 7.

A szentirás ezen intelme lelkesítette és buzdí
totta bizonyára századok óta az ev. iskolákat
arra, hogy évente emlékezzenek meg az egyház és
iskola jóltevőiről. Ezen buzdítás hangzott szivünk
ben, mikor ezelőtt 3 évvel e szent helyen meg
emlékeztünk gyülekezetünk alapítójáról, az áldott
emlékű Mária Dorottya kir. hercegasszonyról,
majd az első két lelkészről: Bauhofer Györgyről
és Sztehlo Andrásról. Ma is azért gyűltünk össze
e szent helyen, hogy hódolva az apostoli intésnek,
megemlékezzünk gyülekezetünk volt harmadik
lelkészéről, néhai eperjesi Scholtz Gusztávról, és
hálát adjunk Istennek azért a sok lelki áldásért,
mellyel több mint 45 éven át benne és általa
gyülekezetünket, városunkat, hazánkat és egy
házunkat gazdagon megáldotta. Felidézzük újból
lelki szemeink elé az ő kedves személyiségét,
figyelmezünk az ő életére, hogy abból okuljunk
és hitünket az ő nemes példáján erősítsük. Te,
kedves tanuló ifjúság, már aligha ismerted őt, de
a jelenlevő felnőttek legtöbbje részes volt lelkészi
szolgálata áldásaiban.
Azért hadd mondjam el röviden, néhány
vonásban életének történetét, majd jellemezzem
személyiségét és munkásságát.
Scholtz Gusztáv Eperjesen született 1842
aug. 1-én, szegény iparoscsaládban. Szülei őt is
iparosnak szánták, de első tanítójának nyájas
biztatására beíratták mégis a gimnáziumba, me
lyet szülővárosában végzett el. Önéletrajzában
nagy szeretettel emlékezik meg tanárairól, kiknek
egyike-másika országos hirü férfiú volt. Az érett
ségi után nagy kedve lett volna az orvosi pályához,
azonban háziorvosa, ki ismerte jól gyenge termé
szetét, eltérítette szándékától. így választotta a
lelkészi hivatást, melyhez szintén erős vonzódást
érzett már régebben. Választása rendkívül bol
doggá tette édesanyját, kinek leghőbb vágya volt,
hogy fiát valamikor szószéken láthassa. A teológiát
3 év alatt elvégezvén, 1865 julius havában letette
jeles eredménnyel Máday Károly szuperintendens
előtt a szakvizsgát. Már középiskolai tanuló korá
ban házitanitással is foglalkozott, hogy szegény
szüleinek terhein könnyítsen és külföldi tanulmány
ú já ra is valamelyes összeget gyűjtsön magának.
1865 őszén felkereste a hires jénai egyetemet,
mely akkor a szabadelvű protestantizmusnak egyik
szellemi középpontja volt. Itt tanított a hires
Rückert professzor, ki a magyar diákoknak nagy
pártfogója volt. Ennek ajánlására Scholtz is u. n.
szabad asztalt kapott és a megélhetés gondjaitól
menten, teljes erővel láthatott neki a tanulásnak.
Teológián kívül tanult itt ógörög nyelvet, foglal
kozott egyptomi dolgokkal és fizikai előadásokat
is hallgatott. A szorgalmas tanulás után résztvett
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a diákság vigságaiban is, kirándulásokat tett a
közeli városokba, meglátogatta a hallei, leipzigi,
berlini egyetemeket, járt Hamburgban és tett egy
nagy rajnai és svájci utazást is ismereteinek gya
rapítására.
Mikor 1866 tavaszán visszatért útjáról Jénába,
ott a budai lelkésznek, Sztehlo Andrásnak levele
várt rá, melyben maga mellé s.-lelkésznek hívta.
Scholtz elfogadta a meghívást, Budára sietett,
hol dr. Székács József püspök, az ország papja,
1866 május 27-én a lelkészi szolgálatra felavatta
és ő mint s.-lelkész és az egyesitett III— IV. fiú
osztályok tanítója, megkezdte szolgálatát. Budán
akkor kolerajárvány dühöngött és a fiatal s.-lel
késznek sok beteget kellett megvigasztalnia és
sok halottat elbucsuztatnia. Alig másfél évi budai
működés után a szepesmegyei Gölnicbányára
hívták a nagyon koros lelkész mellé azzal az ígéret
tel, hogy rövidesen megválasztják rendes lelkész
nek, ha elaggott lelkészük nyugalomba vonul. Ez
meg is történt csakhamar és Scholtz 1870 febr.
20-tól már mint rendes lelkész szolgált. Ugyan
abban az évben meg is nősült, feleségül nyervén
volt budai főnökének leányát: Sztehlo Arabellát,
kivel 45 éven át tiszta és zavartalan boldogságban
élt. Házasságát az Isten 5 gyermekkel áldotta
meg, kik közül egy kis fiúcska még zsenge korban
hunyt el, két fia és egy leánya pedig hálás kegye
lettel áldja velünk együtt ma dicső emlékét.
Gölnicbányán Scholtzot a hívek rendkívül
megkedvelték. Mikor 1873 ápr. 27-én Budán meg
választották lemondott apósa helyére, a gölniciek
mindent elkövettek, hogy kedves lelkipásztorukat
visszatarthassák maguknál; de régi kedves em
lékek és a családi kötelékek is Budára vonzották
őt s igy történt, hogy búcsút mondva a kedves
gyülekezetnek, mellyel mindig ápolta a jó barát
ságot, 1873 julius 6-án elfoglalta a budai lelkészi
állást.
A választásnál volt nagy népszerűségnek ör
vendő ellenfele, kit részben rokonsága, részben
személyes kiválóságaival szerzett barátai és hívei
szerettek volna a lelkészi állásban látni és csak
néhány szavazaton múlt, hogy céljuk meghiúsult.
Ezért nem fogadta Budán Scholtzot egyhangú
bizalom és lelkesedés ; de ő olyan nagy buzgalom
mal, hűséggel, szeretettel mélyedt bele a lelkészi
munkába, alapos tudományos képzettsége, kitűnő
szónoki tulajdonságai, rendkívül szeretetreméltó,
szives modora olyan ellenállhatatlan varázzsal
hatottak, hogy kezdetben duzzogó ellenfelei rövid
idő alatt lelkes barátaivá lettek és Scholtz Gusztáv
mindhaláláig örvendhetett a budai hívek osztatlan
szeretetének és zavartalan bizalmának. A budai
gyülekezet akkor úgyszólván tiszta németnyelvű
egyház volt, mert havonta csak egy vasárnapon
volt magyarnyelvű istentisztelet, mikor pedig
1918-ban nyugalomba vonult, már minden vasár
napon volt magyarnyelvű istentisztelet és csak
kétszer havonta német. Az adózó hívek száma
akkor 300 körül volt. A lelkész a budai közép
iskolák ev. tanulóit, kiknek száma 100 körül inga
dozott, vallástanitásban is részesítette. Híveivel
hamarosan megismerkedett; ezek mindig nőve-
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kedő bizalommal keresték fel lelkészüket és nála
mindig megértő szívre és segítségre kész barátra
találtak ügyes-bajos dolgaikban. így módjában
volt sok jószolgálatot tenni és amiképpen egykor
az ő tanítója elhatározó befolyást gyakorolt az
ő sorsára, úgy ö is lelkipásztori tanácsai révén
más mederbe terelte nem egy ifjúnak életét, mint
szülei gondolták. Egyházunk iskoláját mindig
nagyon szerette.
Alig kezdette meg működését, máris érez
tette az iskolás gyermekekkel szeretetét. 1873
karácsony havában személyes ismerősei és hívei
körében könyveket, füzeteket, írószereket gyűj
tött össze és kiosztotta azokat az iskola szegény
tanulói között. Ezt azután évről-évre folytatta,
a tanítókat is bevonta e munkába és igy alakult
ki az a közismert karácsonyfa-ünnepség iskolánk
ban, mely évről-évre sok örömet szerez minden
tanulónknak.
A nagyvárosi nyomor enyhítésére alapította
a Mária Dorottya jótékony nőegyletet, melynek
lelkes nőtagjai kenyérrel, ruhával, melyet leg
többször maguk varrtak és szénnel segélyezték
a szegényeket. Ebbe a munkába belevonta jósá
gos lelkületű feleségét, rokonait, ismerőseit, ké
sőbb két leányát és szüntelenül kopogtatott a jó
módú hívek ajtaján és szivén a szegények érdeké
ben. Ez az egylet Scholtz lelkészkedése idején
szerényen, csendben munkálkodott és sok Ínséget
és nyomort enyhített, mert tagjai minden sze
gényt előbb személyesen felkerestek és meg
ismerkedtek viszonyaival.
A 90-es évek elején nagy veszély fenyegette
az egyházat, mert az állam az egyházi épületeket
— szüksége lévén a telekre — kisajátítani ké
szült. Scholtz lelkész az elöljárósággal együtt
megjelent a honvédelmi miniszternél, hogy meg
mentse az épületeket. De a miniszter ridegen,
katonás rövidséggel bánt el a könyörgőkkel, hivat
kozva a törvényre, mely a kisajátítás feltételeit
szabályozza. Scholtz ’ekkor segítőtársat keresett
és talált Szilágyi Dezső igazságügyminiszterben,
kinek közbenjárása folytán a honvédminiszter az
egyháznak a Disz-téren való régi épületeiért fel
ép ítette mai templomunkat, iskolánkat és lelkészi
házunkat. Ebben a munkában hathatósan támo
gatta a lelkészt sógora : Sztehlo Cornél, ki akkor
egyházi és iskolai gondnok volt.
Scholtz ernyedetlen munkásságával szélesebb
köröknek figyelmét is magára vonta és igy tör
tént, hogy az egyházmegye is megtisztelte öt
bizalmával, különböző tisztségeket ruházott rá
és aránylag fiatalon a bányai egyházkerület fő
jegyzője is lett. Mikor 1898-ban hivei megünnepel
ték budai lelkészkedésének 25-ik fordulóját, a
tisztelgők nagy száma jelent meg előtte és kifejezte
neki háláját, szeretetét és nagyra becsülését.
Egyik barátja, dr. Szmik Lajos, nagyon szép
beszédben sorolta fel és méltatta a vallás-erkölcsi
élet ápolása, az ifjúság nevelése, a közjótékonyság
irányítása körül szerzett érdemeit és tisztelői
nevében arany és ezüst pénzekkel telt ezüst
serleget adott át neki. Scholtz meghatva köszönte
meg az ünneplést, a felajánlott serleg tartalmát
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elfogadta, de nem a maga, hanem az iskola jeles
növendékei részére, kiknek minden iskolai év vé
gén 3 aranyat juttatott ösztöndíjul.
Mikor Sárkány Sámuel püspök agg korára
való tekintettel leköszönt püspöki hivataláról,
tisztelői közül számosán Scholtzot jelölték a dí
szes állásra, ő azonban ekkor maga helyett régi
barátját és lelkésztársát, Bachát Dánielt, aján
lotta, kit azután meg is választottak. Ekkor
lépett Scholtz Bachát örökébe, mint a budapesti
egyházmegye esperese. Mikor pedig Bachát alig
néhány hónapi püspöki működés után 1906 nagy
péntek napján hirtelenül elhunyt, Scholtz nem
térhetett ki többé híveinek bizalma elöl és el kel
lett foglalnia a püspöki hivatalt 1906 őszén.
Ekkor 64 éves volt, testi és szellemi erőinek
még teljes birtokában. A püspöki hivatalt 12 évig
viselte. Ezen idő alatt meglátogatott több népes
alföldi gyülekezetét, templomokat avatott, figye
lemmel kisérte az iskolák működését és személye
sen jelent meg sokszor a vizsgákon. 1910-ben bele
került a főrendiházba és mint törvényhozó is tel
jesítette kötelességét. Püspöki hivataloskodása
egész idején különösen az aszódi kerületi leánynevelő-intézet érezhette atyai szereteténck mele
gét. Gondoskodását kiterjesztette az egyetemes
egyház Luther-otthonára is. Negyvenévi budai
lelkészi szolgálata alkalmából a királyi kegy is
feléje fordult : Őfelsége I. Ferenc József király
*eperjesi« elönévvel gyermekeire is kiterjedő ma
gyar nemességgel tüntette ki.
A háború megpróbáltatásai között érték őt is
keserves veszteségek : 1915-ben elvesztette hűséges
hitvestársát, 1917-ben pedig forrón szeretett leá
nyát, Margitot, ki a Deák-téri polgári iskolának
jeles tanárnője és kiváló festőművész is volt. Ezek
a veszteségek megrendítették egész lelkét, kezdte
érezni ö is, hogy erői megfogyatkoznak és az évek
terhe súlyosan nehezedik vállára. Ebben az időben
egy kis öröme is volt, midőn 1916-ban egyháza,
a kormány, az egyetemes egyház, a főváros közön
ségének képviselői állták körül nagy szeretettel
és ünnepelték lelkészi szolgálatának 50-éves for
dulója alkalmából. Ezen jubileum után mindjob
ban foglalkozott a visszavonulás gondolatával és
azt meg is valósította. 1918 tavaszán lemondott
a püspöki hivatalról, nyáron a lelkészi állásról és
ősszel a jól megérdemelt nyugalomba vonult.
A pihenés esztendeit először Oszkár fiánál Pesten,
majd később Ella leányánál Budán töltötte a leg
nagyobb visszavonultságban, csak kevés meghitt
barátját fogadva, inig végül 1925 jul. 12-én agg
kori gyengeségben elhunyt.
Mikor 1905-ben először találkoztam vele,
olyan kedves közvetlenséggel és szives barátsággal
fogadott, hogy mindjárt megnyerte szivemet és
tiszteletemet. Úgy éreztem, mintha már régen
ismerősök, sőt jó barátok lettünk volna. És ezt
a közvetlen baráti modort megtartotta velem
szemben akkor is, mikor esperes, püspök, főrend
és magyar nemes lett. Szerény fellépésén a nagy
kitüntetés, a magas hivatal és tágasabb munkakör
nem változtatott semmit. Sokszor meghívott csaJádi körébe, gyakran lehettem asztalának vendége
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és tapasztalhattam, milyen figyelmes és szives
vendéglátó házigazda, mily kedves és meleg
családi köre és milyen szellemes társalkodó volt.
Ekkor csillogtatta költői tehetségét is meghitt
kedvesei körében és ilyenkor érvényesült gyö
nyörűen felséges humora is. Ajtaja minden ügyes
bajos ember előtt mindig nyitva volt és bárki
minden különös formaságok nélkül előadhatta
kérését. Jöttek is sokan hozzá. És ő mindenkinek
iparkodott szolgálni, nem sajnálta a fáradságot.
Sokat fáradott, sok látogatást tett, sok levelet irt
és szívesen használta fel társadalmi összekötteté
seit, hogy hívein segítsen. Nagy népszerűség vette
körül, mert szép férfi volt, hangja kellemesen
csengett, képzettsége alapos volt, modora rend
kívül szeretetreméltó és szívjósága páratlan. Hal
lottam több olyan alkalommal szónokolni, mikor
úgyszólván az egész nemzethez szólhatott, igy
például Thököly hamvai felett a Deák-téri temp
lomban és Mikszáth Kálmán felett az Akadémiá
ban és szónoklásával mindenkinek szivét megindí
totta és megnyerte. Kitünően ismerte az irodalmat
és úgy magyar, mint német nyelven egyaránt
tökéletes volt szónoklata. Előadásában nem volt
semmi mesterkéltség és mesterien uralkodott hall
gatóságának szivén és érzelmein.
Szónoki hire elterjedt az egész fővárosban
és más gyülekezetek hívei is nagy számmal kérték
az ő lelkészi szolgálatait. Igazi evangéliumi lelkü
letű férfiú volt, aki élt azzal a szabadsággal,
melyre minket Krisztus felszabadított és másnak
is meghagyta ezt. Természete alapjában véve
békés volt. Ha néha elfogta az indulat, tudott
magán uralkodni, hibáját hamar belátta és jóvá
tette. 13 évi közös munkánk folyamán két Ízben
volt közöttünk hevesebb szóváltás, mely által én
sértve éreztem magam. De nem sokáig. Mert a
püspök hamar megbánta hevességét és nagyon
kedvesen és szépen kibékített engem. Iparkodott
mindenkivel, amennyire rajta múlt, békességben
élni és ez sikerült is, mert igazságos volt és a sérel
meket szívesen megbocsátotta és elefelejtette.
45 év alatt sok munkatársa volt neki az egy
házi és iskolai munkában és ezeknek megválasztá
sában nagy körültekintéssel és szerencsés tapin
tattal járt el. A budai egyháznak és iskolának
mindig kitűnő erői voltak, kiknek munkáján
szemmel láthatólag rajta volt az Isten áldása.
Gyülekezetünk rohamosan fejlődött és a lelkész
püspök 75 éves koráig a fiatalok között mindig
fiatal volt, megértette az újabb kor követeléseit,
az ifjabbak gondolkodását. Ezért volt gyülekeze
tünk békés hely, hol a hívek szeretete vette körül
a lelkészt és munkatársait, hol az egyház mun
kásai szép egyetértésben végezték kötelességeiket.
Ez a szeretet és bizalom kisérte lelkész-püspökün
ket a nyugalom éveiben is utjain és aranyozta
meg végső napjait.
Szelíd arca kitörölhetetlenül él azoknak szivében-lelkében, kik érezték személyiségének ked
ves varázsát. Emlékét hirdeti ez a templom is,
melynek megszerzésében oroszlán része volt, mely
nek szószékéről oly lelkesedéssel és hűséggel hir
dette az örök életnek igéjét. Az ő élete hasson
buzditólag és lelkesitőleg reánk fiatalokra és
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idősebbekre egyaránt! Tőle is megtanulhatjuk,
hogy aki híven sáfárkodik az Úrtól nyert talen
tumokkal, az áldás lesz embertársaira és életének
napja lealkonyulván, nyugodtan állhat az Ur
bírói széke elé. Az ő életének munkája is bizo
nyítja, hogy »az értelmesek fénylenek, mint az
égnek fényessége és akik sokakat az igazságra
visznek, miként a csillagok örökkön örökké.« Ál
dott legyen közöttünk Isten hü szolgájának,
gondviselő lelkipásztorunk-püsp ökünknek, néhai
jó eperjesi Scholtz Gusztávnak emléke ! Amen.
Irta és ápr. 15-én felolvasta Hüttl Ármin.

Dr.Pesthy P ál egyházkerületi Ielügyelő beiktatása
F. hó 15-én iktatta be a bányai egyházkerület
közgyűlése uj felügyelőjét: dr. Pesthy Pál ny.
igazságügyminisztert. A közgyűlés dr. Raffay
Sándor püspök és báró Prónay György, mint a
jelenlevők között legidősebb egyházmegyei fel
ügyelő elnöklete alatt kezdődött a Deák-téri
templomban a közönség nagy részvéte mellett.
A közgyűlés kezdete előtt Sárkány Béla kiszolgál
tatta az uj felügyelőnek az Ur szent vacsoráját.
Dr. Raffay Isten nevében üdvözölve a köz
gyűlés tagjait és a szépszámú vendégsereget az
előző napon már megkezdett közgyűlést újból
megnyitja. Miután dr. Scholtz Oszkár főjegyző
jelentette, hogy a kér. közönsége dr. Pesthy Pált
választotta meg felügyelőjének, a püspök kérdi a
megválasztott felügyelőt: elfogadja-e a választást ?
Az igen elhangzása után a püspök kézadással el
kötelezi a tisztségre az uj felügyelőt, aki azután
hangos szóval elmondja a hivatalos esküt.
Dr. Raffay püspök ezután bizalommal és tisz
telettel iktatja be hivatalába az uj felügyelőt
és kéri annak testvéri szeretetét. Az ev. egyház
nem annyira díszt ad, mint inkább módot és
alkalmat az egyház iránt Váló szeretetnek igazo
lására. A mi egyházunkban minden tisztviselő
kettős forrásból meríthet erő t: a hívek elhívó
bizodalmából és az elhívott önkéntes vállalkozásá
ból. Ebből táplálkozik az az erkölcsi felelősség,
melyet minden egyházi szolga Isten és ember
előtt visel. Ez a felelősség az egyetemes papság
felséges elvén nyugszik, mert Krisztus minden
hívőt egyaránt hiv az ő országának szolgálatára.
Nincs előtte személyválogatás, sem Isten előtt.
Belőlünk akar magának királyi papságot terem
teni, hogy az ő országában éljünk. Erre a szol
gálatra kötelezte a hívek bizodalma és saját
esküje dr. Pesthy Pált. Ennek a szolgálatnak
egész törvényét foglalja magában Pál apostol
intése a kolossei gyülekezethez (III. 23): »Vala
mit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Urnák
és nem embereknek«. E nehéz szolgálathoz, mely
nek minden jutalma az apostol szavaiban van,
adjon a jó Isten erőt az uj felügyelőnek ! Az Ur
áldja meg minden munkálkodását és szentelje
meg minden törekvését 1 Amen.
f
Ezután báró Prónay átadja az elnöki széket
Pesthy Pálnak, aki abban leülve felolvasta szék
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foglaló beszédét, melyben kifejezi reményét, hogy
Isten segítségével betöltheti hivatalát. Kéri elnök
társa, a püspök támogatását és Ígéri, hogy nagy
elődjének dr. Zsigmondy Jenőnek nyomdokaiba
akar lépni. Feladatát kettős irányban lá tja :
irányítania kell az egyháznak belső életét és bizto
sítani és gyarapítania kell annak külső elismerte
tését és életének feltételeit. A trianoni diktatúra
tij helyzetet teremtett az egyházi életben is.
Megnehezült az idők járása fölöttünk.
De őseink nagyobb megpróbáltatásokat ál
lottak ki, azért az ősök példája lesz az ő irányitója.
A hitélet kimélyitése a feladat, Krisztus tanítá
sának követése az erőforrás ehhez. A hitoktató
lelkészi karnak munkája a lelke az egyházi mun
kának, csak ebből származhatik a vallásos életnek
megújhodása. Kéri a lelkészi kart, hogy ne csak
tanítson, hanem egész életével szép példát is
adjon. Ígéri, hogy egész leikével fog a hitoktatói
kar mellett állni. Ma a világnézeti különbségek
harcolnak egymás ellen. Az Isten megragadása
nyíltan jár köztünk, fenyegeti a kultúrát és le
akarja rombolni az emberiescbb életet. Pedig
egyedül a Krisztusi szeretet tarthatja meg az
emberiséget. Kéri a lelkészi kart, hogy fokozot
tabb buzgalommal munkálkodjék. Ő tudja, hogy
a lelkészi kar hivatásának magaslatán áll, a belmissziói munkának sokféle ága bizonyítja ezt.
A földbirtok rendezése következtében uj szór
ványhelyek keletkeztek, ezeket nehéz gondozni,
de a gondozás nemcsak az egyház kötelessége.
A közigazgatásnak is módot kell találnia, hogy e
tekintetben az egyháznak segítségére siessen. Ő
mindig első támogatója akar lenni a lelkészi
karnak minden munkájában.
Az élet harcaiban a szellemi és erkölcsi fölény
biztosítja a diadalt. Kulturfölényünk és erkölcsi
emelkedettségünk biztosítják legjobban a nem
zeti életet. Ennek az egyházi tanintézetekben kell
érvényesülnie. Istenfélelem, tudományszeretet,
hazaszeretet töltsön be minden tantermet. Bizik
a tanítói és tanári karban : támogatni fogja az
iskolát és virágzóvá akarja tenni minden tehetsé
gével. Az egyháztársadalmi intézeteket is, me
lyekben a lelkek megmentése és a hitélet bensősé
gesebbé tétele folyik, Krisztusi szeretettel fogja
szolgálni. Az erkölcsi világrendért folytatott harc
ban mindenkit testvérnek fog ismerni, még ha
más templomban imádja is Istent. Mások hitét,
jogát tiszteli, ezzel biztosítja legjobban a miénket
is. Kéri a kormány, az egyetemes egyház, a kerü
let, a testvéregyházak, a lelkészi és tanítói karok
és minden hivő támogatását és Isten bőséges áldá
sát munkájára.
Dr. Raffay püspök indítványára a közgyűlés
az egész beszédet jegyzőkönyvébe felveszi. Az uj
felügyelőt üdvözölték : az egyetemes egyház nevé
ben báró Radvánszky Albert, a református konvent
nevében dr. Ravasz László héttagú küldöttség
élén. A dunántúli egyházkerület: Kapi Béla
püspök 10 tagú küldöttséggel, a tiszai kerület
nevében dr. Zelenka Lajos kér. felügyelő, az uni
tárius egyház részéről Józan Miklós püspöki vicarius, a székesfőváros nevében : Lamotte Károly
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tanácsnok, Tolna vármegye közönsége nevében
Jankó Ágoston főispán , az esperesi kar nevében
dr. Szebcrényi L. Zsigmond, a felügyelői kar nevé
ben br. Prónay György, a lelkészegylet képvisele
tében Kovács Andor, az országos Luther-szövetség
nevében dr. Rásó Lajos, a theol. fakultás és a
Luther-társaság nevében dr. Kovács Sándor, a
kerületi gyámintézet nevében Kruttsclmitt Antal,
az országos tanár-és tanitóegylet nevében dr. Szigethy Lajos, a tolna-baranyai egyházak nevében
Schöll Lajos, a szarvasi egyház nevében Kellő
Gusztáv, a sárszentlőrinci egyház nevében Fábián
Imre, lelkész és a gyönki választókerület nevében

dr. lllgen Aurél.
Az üdvözlések elhangzása után Pesthy Pál
egyenkint köszönte meg találó válaszokkal a jó
kívánságokat és a feléje áramló bizalmat. Külö
nösen megragadta válaszából figyelmünket, hogy
ő is vallja, hogy az egyes ember is, ha Isten oldalán
küzd : többség, mint azt Ravasz püspök idézte,
hogy a hitben valamennyien egyenrangúak va
gyunk, hogy az autonómia a nagy célok szolgála
túban áll és ily értelemben mindig hive lesz az
autonómiának és a szabadságnak. Megállapítja,
hogy a lelkészi kar munkájában bizonyos neki
lendülést lát, de nem látja ugyanezt a világi elem
részéről és azért appellál a felügyelői kar fokozot
tabb munkájára. A lelkészi és a társadalmi munka
legyen olyan, mint két fogaskeréknek egymásba
kapaszkodó fogai: egyik támogassa a másikat.
Hálásan gondol vissza a selmeci lyceumra és annak
áldott igazgatójára, Breznyikra. A középiskolától
azt várja, hogy minél erősebb, kimagaslóbb egyé
neket neveljen, és azért mélységes belátástól és
szigortól vezérelt helyes szelekciót kér a tanári
kartól. Különös gyengédséggel és nagy szeretettel
emlékezett meg válaszában a sárszentlőrinci fe
hérre meszelt templomról, melynek képe a szivé
ben él és amelynek áhítata egész életében vezérelte.
Végül nagy hálával köszönte meg a gyönki vá
lasztókerület üdvözlését. E kerületnek bizalma
emelte őt ki a bírói székből és küldötte az egész
hazának szolgálatára. Ez a bizalom fokozódott és
szinte egy családba forrasztotta öt a kerület kö
zönségével.
Végül dr. Raf/ay püspök megköszöni^a fel
ügyelőnek nyilatkozatait, melyekben feltárta egész
lelkét és gondolkodását. Megköszöni a kormány
nak, hogy dr. Darányi Kálmán államtitkárral kép
viseltette magát, megköszöni gróf^ Klebelsberg
miniszter, dr. Pctri, Totli, dr. Sztranyavszky és dr.
Jezsovits államtitkárok, Puky képviselőházi elnök,
sok képviselő, az egyetemes egyház, a testvéregy
házak, a főváros, a prot. tábori püspökség, a ve
gyes dandárparancsnokság, az államrendőrség,
Pest és Tolna vármegyék megjelenését és bejelenti,
hogy sok távirat és üdvözlő levél is érkezett. Rövid
imádság után a Himnusz eléneklésével végződött
a közgyűlés.
Az előző napon megkezdett közgyűlésen je
lentés történt a választás lefolyásáról, Lelbach
felügyelő felebbezésének az egyetemes törvényszék
által történt elutasításáról, dr. Oravecz Pál és
társainak a pesti egyház szavazatai ellen beadott
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fellebbezését az egyetemes törvényszék a vasi
középegyházmegye törvényszékére bízta, a kerület
1930. évi költségvetésének elkészültéről. A prot.
irodalmi társaság részére forráskiadásokra 500
pengőt a kerület megszavazott. A közgyűlés meg
alakította a nyugdijbizottságot és bizottságot
küldött ki a szarvasi kerületi tanitónőképző intézet
épületének felülvizsgálatára.
Több kifogást hallottunk az ellen, hogy a köz
gyűlés a templomban tartatott meg. A magunk
részéről is határozottan kérjük az intézőket, hogy
kíméljék a templom szentségét és biztosítsák an
nak áhitatos csendjét. Az Evangélikus Családi Lap
a gyűlés programját és az uj felügyelő életrajzát
és képmását tartalmazó számmal lepte meg a köz
gyűlés tagjait.

Gyámintézeti leihivás
Amikor az alulírott egyházi elnök most, a
húsvéti ünnepek után, az ország különböző részei
ből kikerült középiskolai tanítványait megkér
dezte, voltak-e a vakáció alatt odahaza templom
ban, a legtöbb igennel felelt. A beszélgetés során
elmondták aztán azt is, hogy milyen szép odahaza
az ő egyszerű templomuk és milyen boldogok vol
tak, amikor édesanyjukkal, édesatyjukkal, test
véreikkel felmehettek az Úr házába, ahol őket
megkeresztelték, megkonfirmálták és ahol elődeik
évtizedeken, évszázadokon át imádkoztak. Voltak
azonban olyanok is, akik szomorúan jelentették,
hogy ők bizony odahaza nem mehetnek templom
ba, mert messze vidéken nincsen evangélikus temp
lom. Nem is látnak odahaza egész esztendőn át
ev. lelkészt, de még ev. tanítót sem, mert ev. isko
lájuk sincsen. Halottaikat a legtöbb helyen csak
a temetőnek egy sarkába temethetik el s bizony
bizony nemcsak a temetés, de a többi egyházi
funkció körül is sok nehézség szokott felmerülni.
Nincsen templomunk . . . iskolánk . . . teme
tőnk . . . nincsen lelkipásztorunk . . . tanítónk.
Ó, mintha csak a zsoltáriró panaszát hallanám :
»Ami jeleinket nem látjuk, nincsen immár pró
féta . . .« (74. zs. 9.) Oh, csoda-e, ha ezek a mi
hittestvéreink odakint a szórványban még száz
szorta jobban érzik, mint mi, hogy a mi egyházunk
csak egy törékeny sajka, melyet a most különö
sen felkorbácsolt tenger hullámai, a viharok, a
szirtek, a zátonyak, összetöréssel és elnyeléssel
fenyegetnek. Oh, csoda-e, ha ők évről-évre min
dig fokozottabb mértékben segítségért kiáltanak.
Ezeken a segítségért kiáltó szórványbeli hit
testvéreinken s a mi erőtlen, adóssággal küzdő
gyülekezeteinken, különféle támogatásra szoruló
intézményeinken akarna a gyámintézet megint
segíteni. Ámde hogyan? Tekintélyes alapítvá
nyaink az egy, ingatlanokban lévő Bognár-alapitványon kívül, az összeomlás következtében tönkre
mentek. Újabban pedig csak báró Radvánszky
Albert, báró Radvánszky Kálmán, dr. Győry
Loránd, dr. Thébusz Zoltán, dr. Thébusz Béla,
dr. Thébusz Aladár, lándori dr. Kéhler Zoltán,
Laszkáry Gyula, Palicz Lajosné szül. Benes Má

ria, Kruttschnitt Antal, virtsologi Rupprecht Oli
vér, Mihályi István, dr. Ajkay István, Tschürtz
Pál emlékeztek meg nagyobb alapítvánnyal a
gyámintézetről. Ezen alapítványoknak s a Bognáralapitványnak kamataival s a Gusztáv Adolf egy
leti segéllyel, bármilyen tekintélyes legyen is az,
nem elégíthetjük ki a sok-sok folyamodót. Hisz
a múlt évben nem kevesebb, mint 120 folyamod
vány érkezett a gyámintézethez. Azért, hogy segít
hessünk szegény hittestvéreinken s lehetőleg feles
legessé tegyük a most már több esetben is nem
evangélikusok által végrehajtott, költséges és nem
épületes országos könyöradományok gyűjtését,
legyünk megint a gyámintézeten belül magunk a
gyűjtők, a supplikálók és jókedvű adakozók.
Munkálkodjunk mindannyian — mint ezt Pál
apostol az efézusi véneknek olyannyira lelkűkre
köti — serényen, buzgón, önzetlenül s viseljünk
gondot az erőtlenekről s emlékezzünk meg az Ur
Jézus beszédéről, amellyel azt mondotta : »Jobb
adni másnak, hogynem venni.« (Ap. cs. 20., 35.)
Kérjük a gyámintézet kipróbált, önzetlen
gyűjtőit, hogy vegyék fel a munkát és hittestvéri
szeretetből s az egyház iránt lángoló buzgósággal
járják végig az utcákat s házakat s kopogtassanak
be minden evang. családnál s gyűjtsék össze a
szentek segítségére szánt önkéntes alamizsnát. Fo
gadják hálával és köszönettel még a legkisebb ado
mányt is. Az egyes gyámintézeti fórumokat pedig
arra kérjük, hogy a segélyek elosztásánál alap
szabályszerűen járjanak el s hassanak oda, hogy
segélyben igazán csak * az arra rászoruló sze
gények részesüljenek. Akik csak valamikép is meg
tudnak lenni segély nélkül, ne vegyék azt igénybe,
gondoljanak Jézus beszédére, hogy jobb adni más
nak, hogynem venni.
Egyik német fejedelmi sarj, amikor apró gyer
mekkorában nevelője élénk színekkel elébe raj
zolta a mennyei Jeruzsálemet, amelynek kapui
drágakövekkel vannak kiverve és utcái tiszta
arannyal kirakva (Ján. jel. 21—21.), igy kiáltott
fe l: Ha én egyszer oda kerülök, minden zsebemet
telerakom drágakővel és arannyal s ledobom né
pünk szegény fiainak.
A jó Isten áldjon meg bennünket ily fejedelmi
szívvel s adja, hogy a zsebünkben levő aranyból,
ezüstből, rézből s papírpénzből juttassunk a mi
szegény hittestvéreinknek is s juttassuk azt nékik
a gyámintézet révén, hogy abban továbbra is Is
tennek hozzájuk küldött angyalát lássák (Gál.
4., 14.), aki azt tartja, hogy jobb adni másnak,
hogynem venni.
Budapest, ill. Sopron, 1929 Misericordias Do
mini vasárnapján.
Ziermann Lajos s. k., br. Feilitzsch Bertholds. k.
egyet-gyámintézeti e. elnök

egyet, gyámintézeti v. elnök

Ifjúsági imakönyv jelenik meg. Vidovszky Kálmán»
a Luther Otthon igazgatója, a Magyar Cserkész szerkesz
tője, ismert ifjúsági iró, lelkészünk, sajtó alá rendezte
mintegy 180 imádságot tartalmazó, a serdülő ifjúságnak
szánt imakönyvét. A valóban nagy hiányt pótló imakönyv
»Imádkozó fiuk» címen junius első felében jelenik meg.
Megrendelhető a szerzőnél, Budapest, VIII., Üllői-ut 24.
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban:
Május hó 26-án d. e. 10 órakor konfirmációi ünnepély.
Gyülekezetünk tagjait tisztelettel kérjük, hogy ezen
ünnepélyen minél nagyobb számmal vegyenek részt.
Legyenek tanúi annak a nagyjelentőségű órának, ami
kor ez ifjú sereg elkötelezi magát az egyház Urának
szolgálatára s megjelenésükkel buzdítsák és imádságaik
ban az istentől erőt kérjenek nékik a mindhalálig való
hűségre.
Junius hó 2-án d. e. 9 órakor ifjúsági istentisztelet : Hüttl.
10 órakor német istentisztelet: Varsányi.
11 óra 15 p.-kor rádió-istentisztelet. Énekel a vegyeskar
Kereszteltünk : Abonyi István és Földinszky Ilona
leányát: Ilonát; Somogyi Teréz fiát : Dánielt ; Läufer
János és Lőrincz Gertrud leányát : Annát.
Temettük : Németh Gyula főgépészt, Töpler Károly
magánzót, Poszpischl Ferencnét, özv. Tóth Antalnét,
Macskássy Jánosnét szül. Manicza Margitot, Tomsics
Lászlóné szül. Gábris Ilonát, Bayer Tivadar tüzéralezre
dest, Balogh Károlyné szül. Zsédenyi Lídiát.
Luther Szövetségnek adomány : Maier Emil 2 P. Tag
sági dijat fizettek:
Entz Emma, Érti Ernő, dr.
Glatz Erich Glatz Erichné, Maier Emil, Martos Frigyes,
özv. Mentsik Ferencné, Moesz Gusztáv, dr. Mohr Győző,
Mohr Győzőné, Patz Sándor és Szalay Sándor 2—2 P-t.
Hegyen Épitett Városra adakoztak : Asbóth Oszkár 6 ,
özv. Bagvik Vincéné 6 , dr. Baloghy György 0, Besenyey
Istvánné 3, dr. Betegh Péterné 3, Blumenau Erzsébet 6 ,
Búza János 3, Cornides Donát 3, Cortez Artur 6 , Csutor
Kálmánné 3, Dávid Károlyné 6 , özv. Falvay Kálmánné 6 ,
Fülep Zsigmond 10, Gerstenberger Ágost 3, Göttmann
Edéné 2, Gregersen Béla 6 ,Hinghofer-Szalkay Günther 1.50,
Hlavács Viktor 3, dr. Húsz Béla 6 , dr. Jánossy István 6 ,
Juszt Józsa 3, Koren Ödönné 3, Kozma Lajos 3, Krivátsy
Szüts Lajos 6 , Lánczy Istvánné 1.50, Martos Frigyes 12,
Mátray Ferencné 2, Mentsik Ferencné 3, Moesz Gusztáv
6 , Nemes Sámuel 3, Német Ernőné 3, özv. Nicora Jánosné 3,
Pálka Gyula 2, Pataky Jánosné 3, Patz Sándor 12,
Schickedánz Albertné 12, dr. Schmidt Gusztávné 6 , dr.
Scholtz Oszkár 6 , Szalay Sándor 3, Szalniássy Miklósné 6 ,
Szántó Antal 3, Tomcsányi V. Pál 6 , Turek Antalné 6 ,
Vitár János 3, Wagner Erzsébet 3, Wirker Istvánné 3 P-t.
A budai polg. leányiskolák belmissziós egyesülete Glatz
József vallástanár vezetésével jól sikerült vallásos estélyt
rendezett május 11-én. Sok kedves kis leány szerepelt.
Különös sikere volt a Markóczy Irén tanárnő vezetésével
előadott karéneknek. Az estély fénypontja Wolf Lajos
pesti ev. lelkész tanulságos, szép előadása volt svédországi
utazásairól. A hallgatóság élén Sándy Gyula felügyelőnk is
ott volt. — Az egyesület jótékony célja támogatására
adakoztak : Deschán A.-né 2, özv. Győry Vilmosné 2,
Haffner Károly 2, Hank J.-né 5, Hüttl A. 5, Koosch J. 2,
Krompecher Sz.-né 5, Mikus-Csák I. 5, N. N. 2, Sándy
Gy. 5, Sólyom J. 1, Waldhauser G.-né 2 pengőt. Süteményt
küldtek : Alapi l.-né, özv. Albcrty E.-né, Beliczay E.-né,
Csáder Gy.-né, Dévény K.-né, Főző S.-né, G. E.-né,
Horváth A., Kraemer O., Markóczy I., özv. Patz G.-né,
Petrik J., Sándy Gy.-né, Schmeisz A.-né. N. N. 3 88 —
Mindezeket köszönettel nyugtázzuk.
B. M.
A Prof. Irodalmi Társaság f. hó 15-én Ravasz püspök
elnöklete alatt ez évi rendes közgyűlését a Ráday-utcai
ref. theol. akadémia bizottsági termében tartotta. Az el
nöklő püspök klasszikus beszéddel méltatta a nemrég el
hunyt Vargha Gyulában és költészetében az erkölcsi eszményiséget, nemzeti zászlója fehérségét s a magyarságért
szenvedett sok fájdalmát, ki nagyon szerette a fajtáját,
de egyúttal megérezte annak szomorú jövőjét. A megüre
sedett választmányi tagságra részünkről Bruckner Győző
miskolci jogakad. dékán és Kemény Lajos budapesti lelkész
választatott. Az elmúlt évi pénztári számadást Bendl H.
terjesztette elő. összes bevétel volt 43.282, kiadás 40.727,
maradvány 2551 pengő. A Társaság kiadványa a havon
ként megjelenő Protestáns Szemle és a Magyar Egyháztört.
Adattár. A Társaság anyagi ügyeinek felkarolására úgy
az evang., mint a ref. Egyházegyetem s az egyházkerületek
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kérettek fel. A Társaságnak vidéki estélyei a nagyobb
evang., mint ref. egyházközségekben anyagi és erkölcsi
tekintetben fényesen sikerültek. A közgyűlés jegyző
könyvének hitelesítésére Szlüvik és Máthé kéretett fel.
A budapesti Luther Otthon, egyházunknak ez az egyet
len egyetemi hallgatókat befogadó és istápoló intézménye
körlevélben kereste fel az egyházakat, kérve, hogy sza
vazzanak meg az otthon szegény lakóinak segélyezésére
évenkénti összeget, hogy abból egy-két szegény, tehetsé
ges és szorgalmas diákunk komoly segélyt kaphatna. Az
egyháztanácsok ugyan még nem foglalkozhattak érdem
ben az üggyel, de a gondolat mindenütt nagyon tetszik,
mert nagyon kis áldozattal komoly segítségre ad lehetősé
get. Már eddig is beküldték kisebb-nagyobb adományaikat
a következő egyházak: Orosháza, Mczőberény I. kér.,
Kiskőrös, Lébény, Tét, Nemeskér, Meszlen, Zalaegerszeg,
Amikor a Luther Otthon vezetősége ezúton is köszönetét
mond a megértő egyháztanácsoknak, kéri a kérdést szere
tettel és keresztyéni áldozatkészséggel kezelő egyházakat,
hogy e valóban nemes s az evangélikusok hagyományos
kulturérzékét bizonyító adományaikat június közepéig
küldjék meg a Luther Otthonnak, hogy a segítő munka
már a legközelebbi iskolai évben megkezdődhessék.
Felvétel a Luther Otthonba. A budapesti Luther Ott
honban ezidén is lesz néhány üresedés. A megüresedett
helyekre pályázat utján lehet bejutni. Az erre vonatkozó
kérvények az illetékes püspöki hivatalokhoz küldendők be
junius hó 10-ig.
A Luther Otthon régi lakói, számszerint 23-an, kik
ezelőtt 5 évvel voltak az Otthon lakói, május 12-én baráti
találkozóra gyűltek össze, együtt mentek a templomba és
azután az Otthonban kedélyes és meghitt együttesben
töltöttek cl néhány kedves órát, felújítva diákéletüknek
*zép emlékeit. Megjelentek körükben az Otthon volt
igazgatója: Kenneszky György, a jelenlegi igazgató:
Vidovszky Kálmán és az Otthont kormányzó kisbizottság
nevében Sándy Gyula. A találkozón jelen voltak meg
alakították az Otthon tagjainak sZeniori csoportját és
elhatározták, hogy öt év múlva újból találkoznak, (köm 
mel üdvözöljük ezt az alakulást és reméljük, hogy ebben
a kötelékben a tagoknak bő alkalmuk lesz az Otthon és az
egyház iránt való hálás szeretetüknek tettekkel való meg
mutatására.
«Der Fall Szimonidesz* címen irt cikkünk széles körök
ben feltűnést keltett. Híveink közül számosán élőszóval
fejezték ki előttünk meggyőződésüket, hogy az Ítéletet
revideálni: becsületbeli szükségesség. Geduly Henrik, az
egyetemes egyház elnöklő püspöke, levélben magyarázta
meg nekünk, miért nem válaszolt Rade cikkére és jelzi,
hogy nem nézi tétlenül az ügyet. Dr. Ohlemüller, akivel
közöltük múlt számunkban megjelent cikkünk re^ vonat
kozó részét, hosszabb levélben válaszol és kifejezi azt a
reménységét, hogy ha Szimonideszrc vonatkozó téves köz
léseket kapott vagy helytelenül tolmácsolt, majd hivatalos
utón helyre fogják igazítani. Egyébiránt erősen reményli,
hogy a magyar ev. egyház vezérférfiai, kikkel szemben tel
jes bizalommal viseltetik, Szimonidesz ügyét igazságosan
és méltányosan fogják elintézni. Tudomásunk van arról,
hogy dr. Ohlemüller a nekünk Írott levelének elküldése előtt
megkaphatta báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi
felügyelő közlését, hogy Szimonidesz az ev. egyház vezető
ségének engedélyével vett részt a novemberi protestantiz
must védő nemzetközi szövetség ülésén és hogy Szimonidesz
nem tért ki az ev. egyházból, amint azt dr. Ohlemüller
Németországban nyilvánosságra hozta. Végtelenül sajná
latosnak tartjuk, hogy egy valótlan adatokat tartalmazó
közlés nyomán valóságos hajsza indult meg egy tisztességes
férfi ellen és olyan sokáig tartott, mig az igazság kiderült.
Hálás köszönetünket fejezzük ki Rade professzornak, hogy
közbelépése folytán derült ki Szimonidesz kongresszusi
magaviseletének teljes loyalitása és segítségével juthat
majd el a revízióig a Szimonidesz-féle ítélet, melynek meg
változtatása égető szükség.
Róma kormányzójának március 18-án kelt rendeleté
alapján félbeszakították a methodista collegium építését
a Monte Marion. Ez a Monte Mario a Vatikán és a Szent
Péter templom északi oldalán emelkedik. A betiltás azon
ürügy alatt történt, hogy a tervek nincsenek összhang
ban a környezet stílusával. Váljon mi az igazi oka az
intézkedésnek?
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Énekkarunk ismét egy babérlevelet tűzött dicsősége
koszorújába. Mikus-Csák István karnagy vezetésével leg
szebb müsorszámát adta az »Ifjú évek« javára a Deák
téren rendezett estély műsorának, május 6-án.
B. M.
A brit és külföldi bibliatársulat május 1-én tartotta
évi gyűlését a Queenshallban Lord Forster elnöklete alatt.
Dr. Ritson titkár jelentette, hogy a március 31-el záruló
125-ik év rendkívül'eredményes volt.618 nyelven 11,399.540,
példányban keltek ei a szent iratok. A bevétel volt 417.640
a kiadás 416.409 font sterling. Afrikában és Chinában fel
tűnő nagy előmenetele van a bibliának. Magában Chiná
ban öt millió darabot adtak el. A kínaiak több bibliát vá
sárolnak, mint akármely más nép. A közgyűlést meg
előzőleg istentisztelet volt a Szent Pál templomban, me
lyen Sonthwark püspöke végezte az ünnepi igehirdetést.
A vasárnap megszentelése valamikor Anglia egyik
nevezetessége volt. Ma e tekintetben sok panaszra van
okuk az egyházi embereknek. Lépten-nyomon olvasni a
lapokban erre vonatkozó intelmeket. Néha adomaszerü
történeteket is. A hires német vegyész, Hoffmann, 1890ben meglátogatta Glasgowban barátját, a tudós Kelvin
lordot. Mivel szombaton késő este ért a városba, vasárnap
délelőtt csengetett be a lord házába. Cseléd nyitott ajtót
és azt mondta, hogy a gazda nincs odahaza. »Hol talál
hatnám?« kérdezi Hoffmann, »A templomban megtalál
hatja gazdámat, uram, ahol önnek is most a helye volna«
— felelte a leány.
A rádió hatásáról érdekes dolgokat mondott egy dél
vidéki barátunk a napokban. A Maniu-kormány meg
engedte a rádió használatát. Egy nagy alföldi városban
hangosan szóló készülék van elhelyezve a piactér egyik

HERCEG ESTERHÁZY
H Ú S Á R U G Y Á R
hentesárui és konzervkészitményei megbízhatók, kitűnőek

1929 május 23
házában, úgyhogy az egész piaci közönség hallhatja a
rádió híreit és közléseit az utcáról. A lakosság tömegesen
gyülekezik a piacon vasárnapokon és különösen a protes
táns istentiszteletek örvendenek rendkívül nagy népszerű
ségnek. Akárhányan a közeli falvakból csak azért jönnek
be a városba vasárnap, hogy hallhassák a rádiót. A protes
táns istentiszteletek nagy népszerűsége persze nem tetszik
a r. kath. lelkészeknek és egyesek már lépéseket is tettek
a hatóságoknál, hogy tiltsák be ezt a rájuk nézve veszedel
mes rádiózást. Tudunk olyan megszállt területen levő re
formátus községet is, hol a templomban fel van szerelve
egy hatalmas hangosan szóló készülék és az egész gyüleke
zet rendszeresen végighallgat minden istentiszteletet, me
lyet a Kálvin-téri templomból közvetítenek.
Az angol kormány az általános választásokat május
30-ra tűzte ki. Nem engedett azok kérésének, kik vasár
napra kívánták a választások megtartását.
Dr. Parkhurst Newyorkban egy lakoma alkalmával a
következőket mondotta : »Sokan közülünk hasonlítanak
ahhoz a hölgyhöz ismerőseim közül, aki a minap azt mondta
kis fiának : »Nem szabad karikával játszanod a ház előtt,
mert ma vasárnap van. Eredj a hátulsó kertbe, ott játsz
hatsz !« »Mama, — kérdezte a kis fiú, — hát a ház mögött
levő kertben nincsen ma vasárnap?«
Kozma Lajos hentes és mészáros II., Retek-u. 61.
ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit. Kéri a hittestvérek
támogatását.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogány-utca 50.
a Budai Apolló mellett (Tel. 546—67) hittestvéreknek je
lentős kedvezményt ad.
Orvosi hir. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi
rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben része
síti. Rendelés 10— 1 és 4— 6 óráig.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéli
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.

Hirdetéseket felveszünk
B u d a p e st, Donátc-utca 4 9 . II. em . 15.
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A z ön zés m egszállottjai
É/saiás 5, 20—21 : Jaj azoknak,
kik a rosszat jónak mondják s a jót
ro«í7nak, akik homályt fénnyé tesznek
és fényt homállyá, keserűt édessé tesz
nek és édeset keserűvé. Jaj azoknak,
akik bölcsek őnszeniűkhen és maguk
előtt értelmesek.

Kik azok, akik a rosszat jónak mondják
és a jót rossznak, akik a homályt fénynek becstelenkedik feltüntetni, a fényt homálynak, a ke
serűt édesnek, az édest keserűnek? A költői lelkü
letű D. Duhm azt mondja az ö Ézsaiás kommen
tárjában, fugy »nein tudjuk«. Talán ezek, talán
azok. Amikor D. Duhm kommentárjának ezen
passzusához érkeztem, ceruzával a margón igy
feleltem a kérdésre: az önzők. És ahogy az évek
lassan vonulnak fejem fölött és uj embertípusokat
kényszerit megismerni az élet, még egy szót teszek
a régi felelet után : az önzés megszállottjai. Mert
ilyenek is vannak. Nem közönséges, szürke önzők,
hanem színesek és rikítók, mint az exotikus nép
fajok nemzeti viseletűkben és tébolyodottak, mint
az.ópium szívók, elrákosodott lelküek, akik önmagukon kívül nem akarnak látni senkit és sem
mit. Nagy, halálos csönd terjeng szét egyéniségü
kön, az élet értelmének a kitermelése, makacs pont
a világmindenség ostobaságaira : ez az önzés meg
szállottsága. Nincs más rajtam kivid, én vagyok
a föld közepe, az élet értelme, a nap másra ne
világítson, a csillagok másnak ne mutassák az
utat, rajtam kivid más ne érvényesüljön, másnak
érdekei, gondolatai, pénze, boldogsága ne legyen
és ha mégis volna, az csak a sors iróniája lehet.

Az ilyen emberek sértenek úgy, hogy nem tud
jak, hogy sértettek, utálatosak anélkül, hogy sej
tenék az emberek eliszonyodását, mert az önzés
megszállta szemüket, hogy ne lássanak, meg
szállta fülüket, hogy ne halljanak, megszállta
agyukat, hogy másra ne gondolhassanak, mint
énjük bálványára. Ezeknek az embereknek a fel
vevő készülékük kizárólag az önzés luillámhoszszára van beállítva, más melódiára ebben a földi
életben szükségük nincsen. Csak ahhoz a témá
hoz szólnak hozzá, ami az önzésükkel némi kap
csolatba hozható, egyéb témára elviselhetetlenül
ásítanak. O kozok, akik bölcsek önszemükben és
maguk előtt egyedül értelmesek. Beteg emberek
az önzés megszállottjai. És beteg az a korszak is,
amely ilyen embereket termel.
Hogy a világ folyása fenntartható-e az önzés
megszállottainak elméletével, hogy létezhetik
emberi társadalom és erkölcs az ö mindeneket
kizáró és letipró gondolataikkal, azzal ők nem
törődnek. Az emberi társadalomnak és erkölcsök
nek csak addig van értelmük és létjogosultságuk,
amíg az ö szekerüket tolni képesek. Ha ők meg
halnak, a világnak úgy sem lesz értelme többé,
akár el is pusztulhat. Erkölcs az, ami önzésüket
felhizlalja. Ezzel szemben minden erkölcstelen
ség, ami önzésük bővítéséhez hozzá nem járul,
még ha kultúra, közjó, vagy árvák gyámolitása
is az. Az önzés szempontjának hisztérikus ke
resztülvitele az élet egész mezején az, amit az
önzés megszállottságának nevezünk. Ezek az em
berek mondják a rosszat jónak, ha önzésüket a
rossz éltette, ezek mondják a jót rossznak, ha
a jó keresztezte önzésüket, ezeknek homályos
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a fény és fényes a homály, ezeknek keserű az édes
és édes a keserű. Mert csak egy.mértéket ismer
nek az életben: saját önzésüket. Minden más
csak illúzió.
Az önzés megszállottái kegyetlenek is tudnak
lenni főleg akkor, ha a szadizmus elkövetése előtt
szalválták a lelkűket egy kegyes frázissal, min
dent megengednek maguknak, szeles utón járnak.
Az önzés náluk cél, mely szentesíti az eszközt.
Mint ahogy a lázbeteg nem tud parancsolni
a lázának, hogy hagyja el őt, hanem szenved
alatta, olyan rabszolga az önzés megszállottja is.
Már nem tud pirulni az orcája, nem tud önmagára
ráeszmélkedni, nem tud önmaga fölött kritikát
gyakorolni. Aki figyelmeztetni merészelnél az ön
zés megszállottját az undorra, amit egyénisége
ébreszt, azt halálos ellenségének tekintené, mert
inkább tudna megválni a kezétől vagy a lábától,
mint az énjébe már tökéletesen és szertartásosan
beidegzett önzésétől, ami nélkül élete mint kártya
vár hullna össze.
Vannak emberek, akik egy pillanatra sem
tudnak kilépni önzésük sáncai mögül. Számukra
az elmúlás nem a fizikai halál, hanem az önzés
megszűnése. Az önzés megszállottjai a valóságos
antikrisztusok. Micsoda felséges ellentétben áll
velük szemben a Jézus alakja. Sohasem bolyon
gott az önzés sáncai között, terra incognita volt ez
számára. Sohasem önmagának és önmagáért, ha
nem mindig másokért és egyedül Istennek éit
mint az önzetlenség megszállottja. Mikor Péter
figyelmeztette őt arra, hogy a reá váró szenvedé
seket kerülje ki, sátánnak nevezte Pétert és ez
a szó mélyen bevilágít a Krisztus leikébe. Szen
vedni kell és szenvedni akarok, ha ez az Isten
akarata én hozzám, mellyel az igazság fog megdicsőittetni. A szenvedés egyénileg lehet rossz,
de kozmikus szempontból üdvösség forrása. Jézus
teljesen kilépett önmagából, amikor a szent pas
siót elhatározta, egyszerű nádfurulyának érezte
magát az Isten szájában, akin keresztül az
örökkévalóság dallamai érnek le a földre. Hamisí
tatlanul adta az égi melódiákat, nem tett hozzá
és el sem vett belőlük. Úgy élt, mintha teste nem
volna. A test szavát lélekzethez jutni nem engedte.
Többször megmondta, hogy amit mond, nem
az ő beszédje, hanem az Atyáé. Péter megdorgálásában már benne van a golgotái szenvedő egész
lelke : »Távozz tőlem sátán, hántásomra vagy
nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, ha
nem az emberi dolgokra.«
Elértünk a legvégső gyökerekig. Ézsaiás os
torozottjai, akikre jajt mond, teljesen az emberi
dolgok önzéseiben élik ki magukat. Jézus világa
pedig az Isten dolgainak önzetlenségében derül
fel előttünk, mint felgördülő függöny a menny
kapujában. Ézsaiás próféta megszállottjai a jót is
rossznak mondják, a fényt is homálynak, az édest
is keserűnek, ha drága maguknak vét. Krisztus
a szeget, tövisét, keresztet is jónak mondja, ha
általuk lehull a lepel az Isten atyai szivéről.
A ke reszt üzenete : igy szerette Isten e világot ..
Endreffy János.
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Hogy irta Luther a K is Kátét?
A Kis Káté jelentőségével Luther eleve
annyira tisztában volt, hogy az a páratlan munka
bírású és igazán alapos tudásu ember, aki legtöbb
iratát néhány napnyi intenzív munkával vetette
papírra s aki különben egy ilyen egy-két ives
füzetet ugyanannyi nap alatt a kabátja ujjából
ki tudott volna rázni, ezt a munkát csak évekig
tartó előmunkálatok, hosszas fontolgatás egy
csomó kátéprédikációsorozat tartása és a Nagy
Káté összeállítása után öntötte formába. Ennyi
munka után azt gondolhatná az ember, hogy csak
kivonat, csak végletekig való leegyszerűsítése
annak, amit prédikációiban mondott és amit
a Nagy Kátéban m egirt. . . Ha azonban bárki
annyi fáradságot vesz magának, hogy ezeket a
munkákat tüzetesen összehasonlítja, akkor ki
derül, hogy Luther nem vette olyan könnyen
a Kis Káté dolgát, mint hogy vehette volna, ha
nem még ennyi előmunkálat után is javított, csi
szolt, módosított és tökéletesített rajta és amig
ki nem adta a kezéből, azzal a tudattal dolgozott
rajta, hogy ebben a müvében egy betűvel többnek
vagy kevesebbnek nem szabad lennie a szükséges
nél. Ennek a műnek lehetőleg tökéletesen kell ki
kerülnie a kezéből, mert ha egyszer a nép a kezébe
kapja, többet javítania nem lehet és nem szabad
rajta.
A Kis Kátét Luther a nép kezébe szánta.
Reformátor létére is tisztában volt az egyháznak
azzal a sok százéves tapasztalatával, hogy a nép
mennyire konzervatív és hogy minden felesleges
újítás mennyire nyugtalanítja. A másik oldalon
meg oly föltétien tisztelettel viseltetett a szentirásnak minden betűje iránt, hogy Kátéjának azt
a részét, amely a biblia szavait és az evangéliumi
egyház által is vallott apostoli hitvallást foglalta
magában, szóról-szóra akarta meggyökereztetni
a reformáció valamennyi hívében. Saját magyará
zatait ugyan nem akarta irányadóknak tekinteni,
hanem szabad tetszésükre bizta az evangélium
hirdetőinek, hogy más magyarázatokat sajátít
tassanak el híveikkel és tanulóikkal, azonban
ennek a szabadságnak a fenntartásával mégis azt
ajánlotta a papoknak, hogy az egyszer tanított
magyarázathoz azontúl azután állandóan ragasz
kodjanak, mert a Káté szentirási és egyházi anyaga
és magyarázata is csak úgy válhatik az evangélium
népe vérévé, hogyha azt mindig ugyanabban a for
mában kapja, ismételi és adja tovább . ..
Ily körülmények között egészen természetes,
hogy elsősorban ő maga is minden szavára abban
a tudatban helyezett súlyt, hogy amit ir és amit
mond, azt az örökkévalóságnak mondja. Ez ma
gyarázza meg azt, hogy a Kis Káté tankönyv és
minimális összefoglalás létére sem valami felületes
áttekintés vagy vázlatossá tett és felvizezett vezér
fonal, hogy Luther benne nem ereszkedik le min
den fenntartás nélkül a gyermeki értelemhez és
nem törekszik arra sem, hogy mindenáron nép
szerű legyén. A Káté igazi rendeltetése az lévén,
hogy a keresztyén család aprajának-nagyjának
folyton a szeme előtt legyen és hogy a tanításai
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valamennyi keresztyénnek folyton a fülében cseng
jenek, Luther beleönti egész izzó hitét és emelke
dett erkölcsi felfogását, egész optimizmusát és
lelkesedését. Ez nem tej és nem egészen csecsemők
nek való eledel, de éppen azért, mert vastagabb
étel, elveri a felnőttek éhségét s mértékkel adva
nem árt meg az ifjúságnak sem. A nevelés titka
különben sem abban áll, hogy a gyermekek ked
véért a felnőttek is gyerekekké vagy gyerekesekké
váljanak, hanem abban, hogy élettapasztalataikat
közöljék s hogy ne kelljen minden nemzedéknek
mindig a saját kárán tanulnia, vagy az életnek
ugyanazokban az útvesztőiben zsákutcákba téved
nie . . .
Hogy ez a tartalom mégsem feszi ti szét a Kis
Káté kereteit, annak technikai magyarázata van.
Még pedig az, hogy a Kis Káté eredetileg nem
füzetnek és nem tankönyvnek, hanem fali táblák
nak készült. Olyanforma tábláknak, mint amilye
nek iskoláinkban ma is az olvasótáblák. Ezeken
a táblákon nagy betűkkel volt a szöveg. A Kis
Káté legelőbb ebben a formában látott napvilágot.
Először a három első rész, a tízparancsolatot, a hi
szekegyet és a miatyánkot és magyarázatát tar
talmazó három táblát készítette el Luther s ez
a három tábla 1529 januárjában jelent meg. Már
ciusban készült el a keresztségröl és az úrvacsorá
ról szóló két tábla s ezeknek a szövegét foglalta
végül össze Luther 1529 májusában a Kis Káté
ban, amelynek német cim e: »Der kleine Katechis
mus für die gemeinen Pfarrhcrrn und Prediger.
Mart. Luther. 1529.« Az olvasótáblák korlátozott
terjedelméhez kellett a szövegnek alkalmazkodnia
s ez kényszeritette rá Luthert, hogy az elképzel
hető legszűkebb térre szorítsa mondanivalóit.
Mikor pedig a táblák már meg voltak s a szokásos
formában is kinyomatta a Kis Kátét, előbbi alap
elve következtében meg kellett maradnia a táblák
szövege mellett.
Ha azt a kérdést vetjük fel, hogy hogyan
jutott Luther arra a gondolatra, hogy a Kis Kátét
megírja, akkor azt kell mondanunk, hogy müve
nem volt úttörő munka.
Régi nyomokon járt, hiszen a katolikus egy
háznak is volt hitoktatása, hogyha az nem is volt
nagyon intenzív és olyan mély, mint aminőnek
lennie kellett volna. Ebben a hitoktatásban,
amely a keresztszülők hitoktatási kötelezettségé
ből fejlődött, elsősorban a hitvallás és a miatyánk
játszott szerepet. A gyónásra való előkészítéssel
kapcsolatban kiegészült ez az anyag a hegyi be
széd boldogságaival, a halálos bűnök felsorolásá
val, az irgalmasság cselekedeteinek a számba
vételével. A XIII. század óta beletartozik a tíz
parancsolat és az Ave Maria is, még pedig ebben
a sorrendben : Miatyánk, Ave Maria, Hiszek
egy és Tízparancsolat. 1500 táján a nyilvános
bünvallás részeiként a vasárnapi istentiszteleteken
a szószékről fel szokták olvasni a négy pontot
s a latin iskolákban meg a német elemi iskolák
ban is megtanultatták a gyermekekkel.
Ez az anyag majdnem ugyanaz, mint amit
Luther felölel a Kis Kátéban.
De itt kell kezdenie az oktatást, mert egyház
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látogatásai közben lépten-nyomon arról kény
telen meggyőződni, hogy a félreeső vidékek papjai
és népe valóságos baromi tudatlanságban leledzik
s hogy a katolikus egyház középkori kultúrája
csak az egyetemek tövében és csak nagy szel
lemi központok közvetlen közelében terjeszt va
lami kis világosságot, de a nép lelkét teljesen
illetetlenül hagyja.
Ezenfelül nagy hibája volt ennek az egyházi
oktatásnak, hogy leginkább a felnőttekkel foglal
kozott, amennyiben nem annyira iskolai, mint
inkább istentiszteletek keretében folyó oktatás
volt s ünnepélyes jellegénél fogva különben sem
lehetett eredményes.
Voltak a Kis Káténak evangélikus elő
futárai is.
A huszita cseh-morva testvéreknek voltak
kérdéseik, melyekre a feleleteket betanították
gyermekeiknek, a XV. és XVI. századból pedig
ismeretesek rokon jellegű kérdéssorozatok a waldensiek oktatásából (Interrogacions menors).
Luther már a német nemzet keresztyén ne
mességéhez írott reformátori munkájában, majd
a német városok tanácsosaihoz intézett iratában
(az előbbi 1520-ban, az utóbbi 1524-ben jelent
meg) követeli iskolák felállítását és rendszeres
vallásoktatás bevezetését. Wittenbergben e köve
telések hatása alatt szervezik az első vallástanítói
állást s arra Johannes Agricolát alkalmazzák
1521-ben. Az első vallásoktatási kézikönyvet
Melanchtonnak köszönhetjük, aki »Enchiridion
elementorum puerilium« c. kis munkájában a
vallástanitási anyagot is felölelte. Ezt a vezér
fonalat 1524-ben ismeretlen szerző németre is
átdolgozta. Azután Eustasius Kaiméi irt egy
»Evangelisch Gesetz« c. müvet, majd Johann
Toltz plaueni mester kivonatolta Melanchton
»Loci communes« c. dogmatikai munkáját iskolás
gyermekei számára »Handbuch für junge Chris
ten« c. alatt. Divatban maradt a kérdés-feleletmódszer is. Valentin Ickelsamer iskolájából fenn
maradt az »Ernstlich und wunderlich Gespraech
zweier Kinder« c. párbeszédes füzetke, amelyben
két gyermek a hit és a jócselekedetek viszonyáról
vitatkozik. Christoph Hegendorfer 1525-ben Lip
csében irt egy » Institution c. vallástanitási kézi
könyvet, ami német fordításban is megjelent,
Hans Gerhardt pedig »Schöne Frag und Antwort,
was ein wahrhaftiger Christ, der rechte Glaub
und seine Frucht sei« c. könyvecskéjéből tanította
a hittan fontosabb tételeit.
Ezek közt a könyvek közt a Káté cimüek
sem hiányoztak. Johann Brenz 1528-ban »Catechismus minor« és »Catechismus major« cim alatt
foglalta össze a hit tani kérdéseket, Andreas
Althamer ansbachi prédikátor pedig szintén
1528-ban adta ki »Katechismus, das ist Unterricht
zum christlichen Glauben in Frageweise und
Antwort gestellt« c. munkácskáját. Magában
Luther körében 1525 óta foglalkoznak a nép hittani oktatásának a kérdésével, Justus Jonas és
Johannes Agricola készítik elő a katekizmust.
Ezeknek a hittani könyveknek az anyaga is
nagyrészt azonos. Egy-kettő akad köztük, amely
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a hitet szembeállítja a jócselekedetekkel vagy tét akarván kielégíteni, iskoláskönyvnek talán
a hittel és hitből fakadó gyümölcsökkel foglal nehezebb, mint amilyen lehetne, a felnőtteknek
kozik, a többi azonban a törvény, az evangélium, pedig kevesebbet nyújthat, mint amennyit azok
a hit és a szentségek fonalán közli a kérésztyénség elbírnának vagy kedvezőbb viszonyok közt meg
lényegét, Christoph Hegendorfer latin Institutio- kívánhatnának, azonban négyszázéves múltja
jának a német átdolgozása pedig címében is kéz azt mutatja, hegy mint az evangélikus nép leg
zel foghatóan mutatja, hogy anyaga majdnem hívebb lelki útmutatója mégis áldással betölthetne
azonos Luther Kis Kátéjának az anyagával, cime hivatását.
ugyanis ez : »Die zehn Gebote, der Glaube und
Évszázadok távlatán át talán éppen ez a ket
das Vaterunser, für die Kinder kürzlich aus tős arculata adja meg igazi jelentőségét. Éppen
gelegt.«
azért, mert nem egyszerű iskolai kézikönyvnek
Ezekből az adatokból azt látjuk, hogy Luther készült, volt lehetséges az, hegy Luther az egész
kis kátéja nem oly mértékben úttörő és nem lelkét beleönthesse, hegy a tízparancsolatot az
annyira eredeti, mint amennyire azt évszá újszövetség szellemében magyarázhassa, hogy a
zadok távlatában hinni hajlandók volnánk. Ez harmadik parancsolat magyarázatába az istenazonban csak azt bizonyítja, hogy Luther nem tisztelet lényegéül Isten igéje hallgatását és meg
sietett a kátékérdés megoldásával, hanem alapos tartását tehesse bele, hegy a miatyánk harmadik
megfontolás és előkészület után látott ahhoz, hogy és negyedik kérésének a magyarázatába belevihesse
Kis Kátéjával a nyilvánosság elé lépjen.
a keresztyén ember szabadságának azt a távlatát,
A Luther-élete-kutatás kiderítette, hogy Lut amelyben az egyházi beidegzett tan ellenére nyil
her 1516 óta a böjti időszakban többször tartott vánvaló, hogy Isten kérés nélkül is megadja nekünk
sorozatos prédikációkat, amelyekben a későbbi azt, amire szükségünk van s hogy az Isten nem
káté anyagával a parancsolatokkal, a hiszekegy kisért senkit s hogy a hiszekegyet nem idegen
gyei, a miatyánkkal, később pedig a keresztség és hitek objektiv foglalataként boncolgatja és nem
az úrvacsora szentségének a magyarázatával is dogmatikusan magyarázza, hanem szive egész
foglalkozott. Ezeknek az anyagából két kis füzetet, melegével azt magyarázza bele és ki belőle, amit ő
— amelyek közül az egyik az 1522-ben megjelent maga hisz. •
»Betbüchlein« — ki is adott. 1528-ban BugenA Kis Káté anyaga tradicionális, a beosztása
hagen városi lelkész hosszabb szabadságon volt s is nagyjában olyan, mint ahogy mások beosztották,
ez alatt az idő alatt Luther prédikált helyette, úgy annyiban azonban mégis Luther nagy szellemének
hogy ebben az egy évben háromszor is végig prédi legegyénibb alkotása, hogy ez a nagy és ez az ere
kálta a Káté anyagát: egyszer májusban, egyszer deti ember még ennek a nagyon szükreszabott
szeptemberben, egyszer pedig egyházlátogató utjá anyagnak a telegrammstilusába is bele tudta vinni
nak a befejezése után decemberben. Prédikációit a maga egyéniségét. A Kis Kátéban nincs szó a
a wittenbergi városi templomban tartotta. A há szentháromságról és hiányzik belőle a megigazulás
rom prédikációsorozat anyagából állította össze tana is, ellenben benne van Luther egész optimiz
még az évben és az 1529. év elején az u. n. Nagy musa és hitének szeretet után való sóvárgása,
Kátét, amelyet a papok kezébe szánt prédikációik mikor a Jehova bosszúálló voltáról szóló textus
számára vezérfonalul, miért is ennek az anyagát hoz való magyarázatban elhallgatja, hogy Isten
nem kérdés-felelet formájában csoportosította. az atyák vétkeit fiákban harmad és negyediziglen
A Nagy Kátéval egyidejűleg és utána dolgozott a megbünteti . . .
Kis Kátén, amelyet direkt megtanulás céljából
Abban, amit mond és amit elhagy, egyformán
állított össze s amelynek azt a rendeltetést szánta, karakter van úgy, hogy nincs semmi túlzás abban,
hogy a családban a keresztyén hit alapvonalait hogyha azt mondjuk, hogy a Kis Káténak, ennek a
emlékezetben tartsa s hogy a család apraját-nagy- bevezetésével együtt mindössze harminc kis tizenját vele előkészítse az egyházi életben való rész hatodrét oldalra terjedő munkácskának teológiája
vételre. A Kis Káté elsősorban a család számára is van . .. Nem más teológia ez, csak Luther igazi
való bibliakivonat, laikusok kezébe szánt miniatűr- teológiája, az a reformátori teológia, amely a hagyo
biblia, amelyben a keresztyén hit veleje foglaltatik. mányok tömkelegéből a leglényegesebbet biztos
A célja az, hegy a gyónásra és az úrvacsora szent kézzel és határozott Ítélettel ki tudja választani s
ségének az élvezetére előkészitse a nagyokat és a amely egy-egy lapidáris kifejezésben az Isten
kicsinyeket és hogy a gyónásnál felvetett kérdé igéje kötöttségében is szabad keresztyén ember
sekre szükséges feleletek birtokába juttassa a hitének a végtelen távlatát nyújtja.
híveket.
Az, hogy ebben a tárgyánál és rövidségénél
A Kis Káté tehát nagyoknak és kicsinyeknek fogva egyaránt hideg tárgyilagosságot követelő
készült vezérfonal: a kicsinyek olvasni tanulhat munkácskában is kitetszik Luther nagy egyénisége,
nak belőle s az iskolában tett első lépéseikkel a teszi a négyszázéves évforduló alkalmából különö
keresztyén hit legelemibb igazságaiba avatódnak, sen becsessé és értékessé számunkra.
az öregek pedig belőle ismerhetik meg az evangé
így van benne mindaz, ami egy hitétől átha
liumi hit lényegét és legmélyebb, az élő hit egész tott evangéliumi meggyőződésű s z í v számára örök
melegével elsajátítandó igazságait.
érték : régi szent hajdankorok el nem múló értékei,
Ilyenformán a Kis Káténak kettős arculata jézus Krisztus örök evangéliuma, Pál apostol
van.
diadalmasan hóditó hite és a nagy reformátor által
Az egész evangélikus nép minimális szükségle gyújtott tűz, amely felperzselt minden felesleges
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hagyományt, hogy az igazság sugaraival melen
gesse és világítsa meg Isten kegyelme és irgalma
után sóvárgó sziveinket.

Földvári Ábel.

Thom ay J ó zsef *
Elm ondotta: Kutas Kálmán Thomay J. ko
porsója fölött a simái.
Úgy fekszik itt ö a koporsóban, mint egy
győzelmes csaták után fáradtan clhullt hadvezér,
akit felöltöztettek abba az öltözetbe, amelyben
diadalmas harcait megvítta, s akinek kezébe
adták fegyverét, amellyel becsületesen vitézke
dett. A hitnek e diadalmas hadvezére harci öltöze
tében, a Luther-köntösben nyugszik s keze
a kihűlt szivére öleli a roppant erejű fegyvert:
a bibliát. így vonult be 52 év előtt gyülekezetébe
s igy vonul ki most belőle gyászoló fegyvertársai
nak sorfala között, ő, a hős.
Előttünk van, amint ide jöhetett. Ábrázata
sugárzik, mint Mózesé az Úrral való beszélgetés
után, tekintete belső erőnek visszfénye, prófétai
csillogásu s homlokán az a diadalmas elszántság,
amely egy világ ellenében is mindent hisz és min
dent remél. Elméje igazságok arany bányája,
a jelleme acél, az akarata vas. Egy gyülekezet
zászlóját emeli azzal a hősiességgel, hogy előbb
hull el ö, semmint kiejtse kezéből azt a szent
zászlót, amelyiken az Ur neve ég. A hit küzdel
mének harci láztól égő katonája ö, aki ütközetre
indul.
Emlékeztek arra az éjszakára, amikor felnő
a hömpölygő áradat és áttöri a tartó gátakat, s mi
ként egy ezerkaru óriás, megrázza a házak erős
falát, tetőt szakit, elönt a városon és kis erőknek
halk medermosása huzó örvények őrült tánca
le s z !? Felgyűl az oltár térítője, s az oltár előtt
feltör az áradat — s ekkor az ö lelkében hősi hit
tüze gyűl, rajta szellemi áradat csap á t : ha min
den el is pusztul és elhamvad : ő el nem hagyja
az elhagyott gyülekezetét. A harcosból hős lesz.
Mint Roland, a hős, Ronceval-völgyében halálos
sebtől verve kürtjébe f ű : a pusztulás mezőin
halálos sebekben vergődő gyülekezetének romjai
fölött megfujja a hitnek azt a hatalmas kürtjét,
melynek szavára a király felfigyel, száz gyüle
kezet szemébe könny szökik, amelyre siró sze
mekkel jelenik meg az Irgalom és segítő sere
geket küld a Jótékonyság. Jönnek a lelki
hadak a szegedi gyülekezet Ronceval- völ
gyébe, az ő kürtszavára — segíteni. E küzdel
mekben volt a legnagyobb ö, oly erős, amilyen
veszedelmekben csak egy a munkán s hivatáson
magát elfeledő nagy lélek lehet. Olyan »mintha
csak Sión villámos ormait járta volna meg, ahol
földrengés, villámok és füstfelleg közt vastörvény
adatik«. A veszedelem rengései és fellegei között
Jákob meg nem alkuvó hitével á ll: Uram, el
nem bocsátalak, mig meg nem áldasz! Ezt a
küzdő hőst, aki maroknyi népe élén és minden
• Thomay J. a szegedi ev. egyháznak öt évtizeden
át kiváló lelkésze volt. Eltemették áptilis hó 29-én.
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felekezet, az egész város s az egyetemes egyház
rokonszenvével megindul nagy veszteségek után
egy uj gyülekezeti honfoglalásra, akinek keze és
hite munkáján templom emelkedik : ezt a hőst
a szellemi viadalok szent villámfényében látjuk
égni. A harcosból hős lett s a becsületes és önfel
áldozó küzdés glóriája fogja körül.
Azután látjuk a Luther-köntösből a harcos
és hős mögül előlépni a jó pásztor alakját, azt,
akinek igéit, mint sziklafal a rádobott sz ó t:
templomunk kövei és a szivek verik vissza. Ige
hirdetése ítéleteiben tőrként hatol át a szivén,
majd hull mint a harmat, mely fidit, tiszta fény,
mely gazdaggá tesz, s miként nárdus-olaj: prófétaságra ken föl. Tanítását, mint ezer tükör: szivek
ezrei sugározzák vissza. Akiket a sorsuk elvetett
a városból: nem érzitek-e hogy visszajönnek
most szellemjárásra tanúságot tenni e holttá vált
lelkipásztor előtt? Nem ülnek-e fel koporsóikban
a sirok halottai: fogadni öt, ki Őket egykor ide
elkísérte és megáldotta? Nem villan-e fel sze
metek előtt az a lelkipásztor, aki hajnali órák
ban indul a lelkeket megjobbitó munkára a bör
tönbe akkor, amikor vidám társaság éjszakai
mulatság után tér haza s megszégyenül az ige
hirdetésre induló lelkész előtt? Látjátok-e öt, aki
délelőtt tanító és délutánokon a híveket egybeterelö, látogató jó pásztor? Nem látjátok-e öt,
amint éjjel is a lelkésznek szivet gyötrő, gyüleke
zetének leikével tusakodó szent vízióit látja, láz
álmában igét hirdet és zsolozsmázik? A harcos,
a hősi alak igy finomodik előttünk a jó pásztor
alakjává. . .
Nem látjátok-e meg végül benne a lelkipásztorok tragikus sorsát? Keménysége gyémánt
keménység volt, azért karcolt és metszett, jelleme
acél volt, azért vetett szikrát, ha mással össze
mérte. Lelki birodalmakat osztogatott s ö maga
szegény maradt. Virággal hintette be az élet
mezöségeit — másnak, s ő kopár föld birtokosa.
Tartó oszlop és fundamentum, s mikor fölötte
az épület már erősen boltozódik: ő kidől a reá
nehezedő roppant súly alatt. Vasakaratát bele
építi az épületbe s miután ez reá keményedett:
a túlfeszített vas szétpattant. Miután áldásait
kiosztotta : keze erőtlenül lehullt. Homlokán a
nehezen és csalódva küzdők fenséges borulata
borongott, de tekintetében megmaradt a prófétai
csillogás még akkor is, amikor a lélek már kiégett.
De búcsúzom Tőled a Dugonics Társaság
megbízásából és nevében is, mert kezed gyakran
forgatta szent fegyverül a tollat s a betűk seregé
ben a gondolatok diadalmas hadsorát vonultatta
fel. Eszmények prófétája, nemes hagyományok
tanítója, örök igazságok harcosa voltál, mint iró
s minden leirt betűd tanúsítja: híven szolgáltad
az Irodalmi Társaságot, amely mellett bölcsőjétől
kezdve állottál híven, amily híven áll most a Du
gonics Társaság koporsód mellett.
S most végleg búcsúzunk Tőled halálra fáradt
hit-hős.
»Az ajkunk fennen vallja : itt e h o lt:
A gyülekezet örök nagyja volt.«
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A m egszokás hatalma
Hétköznapi igazság, hogy mi emberek ren
desen akkor becsülünk meg valamit, mikor már
elvesztettük. Addig, amig megvan, addig, amig
a birtokunkban van, észre se veszszük, nem
érezzük az értékét. így vagyunk elsősorban az
egészségünkkel. Amig makkegészségesek vagyunk,
addig el se bírjuk képzelni, hogy mily nagy
kincsünk van s nem is sejtjük, hogy mi
az igazi betegség? Győri Vilmosnak van egy bájos
költeménye a királyról és a pásztorról. Kint állt
kastélya erkélyén a király őszi éjjelen. Bent a te
remben urak, követek lélekemésztően súlyos kér
déseket tárgyalnak országok, népek jövőjéről. En
nek a tanácskozásnak a súlya a király lelkére
nehezedik teljes súllyal. A király ezért lépett ki
az erkélyre. Egy kis friss levegőt akart szívni,
egy kicsit meg akart egy pillanatra pihenni a hüs
éji csendben. Távol tőle egy pásztor heverészett
nyája mellett s fújta bus, majd vidám furulyáját.
Elgondolkozott a király. Mily idillikus, mily em
beri annak a juhásznak az élete ! Az boldog, mert
emberként élhet. Szabadon, országok, népek gond
jától menten éli világát. Felszakadt a király lei
kéből a sóhaj : »Istenem, ha csak egy napra is
ily boldog juhász lehetnék !« Ugyanakkor a furu
lyázó juhász is elnézte a ragyogó királyi palota
alblakait s elképzelte a palota boldog életét. Mily
boldog lehet az a király ! Nem veri az eső, nem
tikkasztja a nyár, nem ekzekválja a végrehajtó,
nem hordja vállán a szegény ember tarisznyáját,
hanem fürdik tejbe-vajba, eszik-iszik, amit a
szeme-szája megkíván. Felszakad leikéből a sóhaj :
»Istenem, csak egy napra király lehetnék
Ez az élet mindennapi története. Alig van ember,
aki megelégedett volna a maga hivatásával, a
maga sorsával s a másét mindig rózsásabbnak
véli a magáénál. Pedig eleinte nagy kedve telt
a maga hivatásában, eleinte nagy öröme volt
a maga sorsában. Mily kedves eleinte a gyermek
gőgicselése ! Hány szülőnek a legnagyobb bol
dogság a gyermeke fejlődése. Hány gyermektelen
házaspár egész vagyont adna azért, ha az Isten
gyermeket adna neki ! És később a nagy boldog
ságot adó gyermek hány apának és anyának
nyűg, teher és kereszt sok esetben !? Hány vadul
szerelmes ifjú pár a legboldogabb, mikor szive
szerelme, vágya valóra válik s később a szerelmi
boldogság mézédes nektárja megecetesedik és
engesztelhetetlen gyűlöletté válik. De mikor az
után a szülő és hitves válláról leveszi a gyűlölt
keresztet az Isten, akkor van panasz és van
jajveszékelés, hogy mily boldog »volt« ő, csak
most tudja ! Az elvesztett életkincs sírja fölött
de sok ember vallotta már meg, hogy életében
nem becsülte meg azt, aki neki oly sokat, min
dent jelentett. Végig mehetünk az élet egész
során s mindenütt ott találjuk az élet á tk á t: az
unalom és megszokás ördögét, amely vakká
teszi a halandó embert.
A megszokás, az unalom miatt nem is látjuk
mi a mi életünk igazi, bűbájos arcát. Mily gyö
nyörű pedig az a sokat szidott, átkozott »élet« !
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Mily mesés mélységei, mily felséges távlatai van
nak a legnyomorultabb ember életének is ! A vég
telenbe, az örökkévalóságba nyúlik a mélysége,
az örök szellemvilág ragyogó fénye aranyozza be
szépségét. De ki látja e z t? . . . Ki érzi a saját
maga szellemi életének a csodás misztériumát,
a maga valójának az igéző csodáját? Ki veszi
észre, hogy »ember«-nek lenni isteni kiváltság
és méltóság?. . . Megszoktuk s ezért nem észlel
jük, nem látjuk . . . Megszokjuk gyermekkorban
a gyermekálmok rózsás világát s szeretnénk ifjak
lenni, megszokjuk ifjúságunk mások által irigyelt
szépségeit s vágyunk önálló felnőttek lenni, meg
szokjuk az önállóság minden jó oldalát s keser
günk, hogy »szép gyermekkor jöjj vissza egy
szóra !« . . .
A megszokás hatalma a mi földi életünk
átka akkor, ha nem küzdünk ellene. Különösen
elhatalmasodik rajtunk akkor, ha az élvezet
öncél számunkra, holott az élet célja erkölcsi:
»az emberré levés«. Ha mi az élet igazi irányát
követjük állandóan, ha egész valónk minden ere
jének az aktiv kifejtésével az emberré lenni akarás
az egyetlen öncél előttünk s emellett az élvezet
csak a lélek fürdője, üdítője kellő beosztással,
akkor a megszokás nem lesz úrrá rajtunk. Szel
lemi életünk elmélyítése, önállósulása és azután
egész valónk aktiv kifejtése, minden életpillanat
nak az életcélra való fordítása az az ut, melyen
virág nyílik számunkra az unalom szamárkórója
helyett. Az ilyen ember mindig tudja azt, hogy
kincsei, kedvesei, szerettei, szülei, gyermekei,
hitvese, barátja csak ideiglenesen az övé és ezért
»siet« szeretni őket egész odaadással. Az ilyen
ember meg van elégedve a maga hivatásával, min
den bajjal és nehézséggel együtt, mert a baj és
nehézség az emberség próbája. »Az erőtlen csüg
ged, az erős megállja . . .« Aki igy gondolkozik,
az sohase szegény, sohase reménytelen, sohase
fáradt, mert a legnyomorultabb sorsban is ezer
szépséget lát a maga nagyszerű életcsodájában,
ami újra és újra békét, erőt, kedvet áraszt a lei
kébe az újabb élet-rohamra s jelszava csak egy
mindig : »előre !«
Pass László.

Kossuth Lajos önzetlensége
A budai Luther Szövetség választmányá
nak megtisztelő felszólitására emlékezem Kos
suth Lajosról, a magyar március ünnepi han
gulatában. Megvallom, nehéz feladat előtt ál
lottam: szerény tehetséggel, kicsiny erővel ké
pes vagyok-e ily szűk keretben méltóan megvilágitani a legnagyobb magyar jellemét, ho
lott — és ez szinte hihetetlenül hangzik —
eddig Kossuth Lajos életrajzát és jelentősé
gét megfelelő felkészültséggel és tárgyilagosság
gal nem Írták meg sem tudósok, sem irók!
Nem olvashatunk Kossuthról olyan ódát sem,
mint pl. Arany János: Széchenyi emlékezete.
A magyar nép azonban hálával véste szivébe és
nagy jótevője iránt érzett határtalan tiszteletét,
szeretetét két egyszerű szóban nyilvánítja és
ez: »Kossuth apánk!« A magyar nép szívé-
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böl fakadó e két egyszerű szó többet jelent,
maradandóbban örökil, mint 12 nyomtatott
könyv vagy egy 25 versszakból álló (Via! És
széles c földön van-e ismertebb, tiszteltebb ma
gyar név, mint Kossuth Lajosé?
A magyar történelem e kimagasló alakjáról
a megemlékezésünk — ugv gondolom — ak
kor lehet megközelitöen helyes, ha egy villa
násban feltűnik az ő kora, ha megelevenedik
előttünk környezete és ha ö maga és nagy
tettei szólnak hozzánk.
A XVIII. században az uralkodók Erópaszerte dinasztikus, nagyhatalmi politikát űz
tek. A népet gyermekkorban képzelték, ame
lyet járszalagon kell vezetni. Üdvös reformo
kat hoztak, amely reformok odairányultak,
hogy több katona kerüljön a nagyhatalom meg
erősítésére a táborba, több és többet fizető adó
alany gazdagítsa a hadikincstárt. A többter
melés, népművelés is csak a nagyhatalmi célo
kat szolgálták. Ügyes eszközökkel, kegy- és
birlokosztogatássál udvari arisztokráciát nevel
tek, amely a fény és dicsőség sugaraitól clkáprázva, apáról fiúra öröklődött, támogatója
és végrehajtója lett a dinasztikus nagyhatalmi
rendszernek. Országaik, hadseregük vezetői csak
az udvari arisztokráciából kerülhettek ki Ez
az arisztokrácia azután átitatódott alléd a fel
fogástól és ez megrf)gzüdé>tt benne, hogy mi
ként császárja egyedül Istentől nyeri minden
ható jogait, ugv egyedül csak ő jogosult és al
kalmas e mindenható földi hatalom akaratának
a végrehajtására. E nagyhatalmi uralkodás csak
egy nyelvet, egy szokást, egy vallást akart
megtűrni birodalmában.
I)e fordult az idő kereke. A dinasztikus
nagyhatalmi üdvös reformok az uralkodé>k
céljaitól eltérő irányban nevelték a nemzete
ket. A kultúra ugyanis, bármely irányzattal
terjesztik is, halad a maga természetes utján
és az ember anyagi és szellemi felszabadítását
munkálja akkor is, ha azt tervszerű torlaszok
kal nehezítik meg.
A XIX. században többi közölt a magyar
nemzet is megunta a pórázt. Férfiúvá, erős
teltrevágyó férfiúvá erősödött az eddig gyá
moltalan gyermekként vezetett nemzet. Érezte
képességét arra, hogy sorsát önmaga intézze
saját egyénisége szerint.
A tettrekész, független érzésű, öntudatra
ébredt nemzet a gigászi osztrák nagyhatalom
mal Dávidként küzdelemre kész hősben, a da
liás Kossuth Lajosban tükörképét, ideálját látta,
szerette, im ádta és ezért lett e hősből a nem
zet vezére: Kossuth apánk! Bölcsője nem volt
haldachinos, koronás, arisztokratikus: ezért a
vezetésre méltatlan, jogosulatlan volt az arisztok
rácia szemében. Ezért volt *Hundskerl Met
ternich hercegnek ő, a nép, a nemzet bál
ványa.
Burokban születtem« — olvassuk egyik
levelében — ami azonban az én esetemben
nem igazolta a népies babonahitel, hogy bu
rokban születni, szerencsét jelent«. A hegy

Hegyen épített város

aljai szőlődombos Monokon született 1802 szep
tember 19-én. Bégi luróci elszegényedett ne
mes ősök ivadéka. Ősei nemeslevelét becsülte,
de csak azért, hogy mint mondja a nemzet
tanácstermeiben szavam legyen a szegény árva
nemzet számára . Atyja Kossuth László ügy
véd volt. Tőle örökölte temperamentumát, tör
hetetlen becsületességét, nagy önérzetét, meg
vesztegethetetlenségét és a jogérzetét. — Any
jától,
a Caraffa eperjesi vértörvényszékétöl
hithüsége miatt száműzött Wéber András le
származottjától — örökölte felejthetetlenül szép
kék szemét, hullámos, gesztenyebarna haját,
szivének jóságát, szinte lágyságát, mély vallá
sosságát és zárkózottságát.
Én szülőim, kivált igen vallásos anyám
vezérlete alatt — Írja Kossuth
protestáns
szellemirányu gyermek valék . Emlékszem az
aranyozott, rézcsattos nagy Bibliára, melyből
szokás volt atyám házánál vasárnaponkint né
hány fejezetet felolvasni s egy-két zsoltárt el
énekelni. s mely In* az én és nővéreim szüle
tésnapjaink a kérészié lés alkalmával szokás
szerint Ik* voltak jegyezve. A szüleim iránti
kegyeletnél fogva ereklyéül becsülném azon réz
csattos Bibliát, ha megvolna. De nincs. Elpusz
tult az is viharos életem férgét egei ben, mint
sok egyéb, mire ész és szív becset helyeztek .
Iskoláit Sátoraljaújhelyen, Eperjesen és
Sárospatakon végezte. Mindenkor a kitűnők kö
zött is első volt. — 11 éves korában Ujhelyen történt, hogy vihar elől egy cigánykuny
hóba menekült. A cigányasszony azt jósolta
neki, hogy nemzetének szabadilója lesz. Erről
a jóslatról később igy emlékezik meg: Nem
tudom, mily benyomás mondatta a cigánynö
vel a jóslatot, mely — kisérve a természet
csodás tüneménye által — ream fokozott ha
tást gyakorolt, de jövőmre ez irányadó volt.
Sohasem voltam babonás, de e pillanattól fogva
a szabadságérzet tudata ébredt fel bennem, me
lyet atyám függetlenségérzete öntudatlanul táp
lált és nevelt s ezentúl a történelemnek és
jognak szenvedélyes tanulmányozása juttatott
azon demokratikus meggyőződésre, mely min
den léptemet kísérte .
A szülök jelleme és gondos irányítása, a
legjobb iskolák áldásos hatása és e jóslat vol
tak Kossuth ifjúkorában lelkének legmaradan
dóbb és a jellemét leginkább alakitó élm é
nyei.
Kossuth jellemének példaadó, fénylő és
melegítő sugara: nagy önzetlensége és feleba
ráti szeretető. — .logakadémiai növendék ko
rában Sárospatakon történt, hogy egy fagyos
téli estén felöltő nélkül tér haza. Télikabátját
egy iskolatársának adta oda, aki sokat szen
vedett a hidegtől.
21 éves korában Sátoraljaújhelyen ügy
védi irodái vezet és az oltani ág. hilv. evangé
likus egyház ügyvédje és az egyház jegyzője A
könnyekei, embertársai szenvedését nem tudja
elviselni, együttérző jó szive csak akkor nyug
szik meg, ha le tudja törölni a könnyeket,
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ha a szenvedőkön segít. — Ujhelyen bőséges
tere van felebaráti szereteténck önzetlen gya
korlására. — Az ismételten pusztító -tűzvészédelem elhárítására kitűnő tűzoltóságot szervez
25 éves korában. Zemplén megyét gyakran
sújtotta az éhínség. Mint minden hasonló eset
ben, az éhínség elhárítására a borzalmas és
ismétlődő bajnak az okaira mutat rá az alig
26 éves zseniális ifjú. És az okok megszünte
tésére saját költségén tanulmányt ir és küldi
az illetékesekhez. — 29 éves korában kolerajárvány pusztít. A vidék tudatlan népe lelkiismeretlen izgatásra az urakat vádolja, hogy
azok szándékosan terjesztik a vészt és fellá
zad. Rabolva támad Sátoraljaújhelyre. Kossuth
az eszétvesztett lázadók ellen nemzetőrséget
szervez és a népet felvilágosító beszéddel meg
nyugtatva, elhárítja a veszedelmet. Azután a
járvány megszüntetésére egy bizottság élén
élete kockáztatásával erélyesen intézkedik és
sok embertársát megmenti a haláltól.
30 éves korában két grófné képviseletében
mint a távollevők követe, megjelenik a pozso
nyi országgyűlésen, ahol nagyratörő buzgalma,
páratlan munkabírása és erős akarata nagyobb
horizontú teret talál. Az országgyűlésen csak
hamar feltűnik.
Egy kortársa igy jellemzi a 30 éves Kos
suthot: »Férfias szépséggel, igéző szemekkel,
nyájas ajakkal, véghetetlen kellemesen csengő
hanggal és különösen azzal a tulajdonnal birt,
hogy minden, amit mondott, cáfolhatatlannak
tűnt fel. Birt azzal a képességgel, hogy hall
gatóit teljesen el tudta bűvölni és magával ra
gadni«.
Az országgyűlés tárgyalása eddig zár alatt
szunnyadó titok volt a nemzet előtt. Kossuth
e zárt feltöri és az 1832—36-iki országgyűlés
ről »Tudósításokat« szerkeszt, melyeket min
den törvényhatóságnak megküld. A primitiv
kiállítású »Tudósítások« belső tartalma és szép
stílusa Kossuth nevét országszerte ismertté és
népszerűvé teszik.
Az önfeláldozásig menő önzetlen munkát
fejt ki; étellel nem törődik. Lesoványodik a
túlfeszített munkától. Nem hozott semmi egye
bet magával, mint hazaszeretetei, erős akara
tot és meleg szeretetet a munkában való nagy
résztvevéshez. — Szegénysége miatt Pozsony
ban két évig egy gyertyakészitőnél, másfélévig
pedig egy ecetgyártónál lakott.
Az országgyűlés berekesztése után Pestre
költözik. A vármegyékből érkező számtalan ké
résre Pesten a vármegyék gyűléseiről levél for
májában szerkeszt »Törvényhatósági Tudósítá
sokat«.
Metternich herceg, a mindenható minisz
ter Kossuth írásaiból felkelésre, lázadásra való
izgatást olvas ki. Ezért a kancellária utján
elfogatását rendeli cl. 35 éves korában a Bécsi
kapu-tér közelében lévő u. n. bástyakaszárnya
tömlöcébe hurcolják. Itt szenved 3 évig. Eleinte
még olvasnivalót sem engedélyeznek számára.
Tömlöcében csak lelki ereje uralkodik a gyen
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gülő szervezetét támadó kór fölött. Folyton
csak hazája sorsán tépelődik, agyában meg
tervezi nemzete fölszabadításának módját. —
Később könyveket és kormánytámogató újsá
gokat kap. — Mohón fog hozzá továbbmüve
tődéséhez. Nyelvtan nélkül remekül megtanul
angolul. Tökéletesíti német és francia nyelv
tudását is stb. Élményeit, szerzett kulturkincseit később nemzete javára hasznosítja.
Önzetlenségének, felebaráti szeretetének
megható tanujele, hogy amikor tömlöcében síny
lődve, értesül az 1838-iki pesti árvíz borzalmas
pusztításáról, lelkileg és testileg szenved, hogy
az ő nagy erélyével, lélekjelenlétével miért nem
teljesítheti emberbaráti kötelességét. Ha ott le
hetne »egypár halottal bizonyosabban keveseb
bet fájlalnának«. Legalább egy-két embertest
vérének arcáról egy pár napra le akarja tö
rölni az éhség könnyeit. Ezért megmaradt
utolsó 30 forintjából szüleihez küld 25 forin
tot »az árvíz karjai közt nyomorgók« segélye
zésére. Hetekig foglalkoztatja honfitársainak ka
tasztrófája. Nincsen pénze s ezért szüleivel
sorsjegyet vásároltat. Ha igy nyernének: Írja
szüleihez »mi is adhatnánk egy marok ara
nyat a budapestiek számára összegyűlt másfél
milliómhoz«.
A jótékonysággal nem éri be, mint min
denkor, itt is a jövőre gondol. Zseniális terveket
dolgoz ki az árvíz mindenkori megakadályo
zására
Három évi testet, lelket tipró fogság után
ütött a szabadulás órája. A Franciaországból
forradalmi mozgalmakról érkező hírek és az
1839-ben összeült pesti országgyűlés erélyes fel
lépése a bécsi kormányt megfélemlítik. Megér
kezik Kossuth számára a szabaditó királyi ke
gyelem 1840 május 10-én. Kossuth kiszaba
dulása az egész nemzet Öröme. — Országos
gyűjtés indul meg, melynek eredménye 18.000
forint nemzeti ajándék a haza nagy fiának, Kos
suth. Lajosnak. A szeretet és tisztelet ekkora
megnyilatkozása könnyekre fakasztja. Nem az
óriási pénzösszeg, hanem a nemzet hálája in
dítja meg. — »Életem eddigi minden lépései
ben sohasem vezérelt főrugó gyanánt, hogy
pénzt szerezzek, gyűjtsék, legyen bár hiba, de
nekem Mammon nem Istenem s csak anvnyiban szoktam rá ügyelni, amennyiben élni
csak kell, hogy tegyünk és hassunk«. A pénz
jelentékeny részét szülei és nővérei segítségére
fordilja, 8000 pengőt pedig ipari védegylet meg
teremtésére ajánl fel.
A 3 évi fogság teljesen megváltoztatta alak
ját. Széchenyi azt Írja ekkor róla: »Ez nem
ellenzéki vezér többé, de misericordianus frá
ter«.
Üdülés céljából Párádon tartózkodik, de
csak rövid ideig. A pihenés nem, a szakadat
lan munka az eleme. Bámulatos gyorsan nyeri
vissza testi frisseségét is.
Felépülése után a kitűnő üzletember Län
derer könyvkiadó megnyeri az országszerte nép
szerű Kossuth Lajost, hogy szerkesszen ujsá-
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1811 január 2-án jelenik meg a P e s t i
melyet Kossuth 3 évig szerkeszt. Ve
zércikkei izgatóan hatnak a nemzetre. A kor
szerű reformok ügyének szuggesztiv erővel hó
dit híveket országszerte. Vezércikkeiben a jog
talan, az elhagyatott, a műveletlen,, a kisded
ügyét közügynek, nemzeti ügynek hirdeti. — A
jobbágyot a magyar nemzet szabad tagjává, az
iparost magyar polgárrá kívánja avatni, hogy
a »félmillió nemesből állott nemzet 13 m illió
nyi nemzetté legyen .
A szabadságjogok kiterjesztésében Széche
nyivel
szemben
önzetlenül nagy horizontú:
emeljünk a szabadság sáncai közé mindig
többeket Szabadság nem vészit, ha megosztatik, sőt mindig nő és erősödik .
A nagy eszméket elhintette, népszerűekké
tette, ezekután visszavonul a szerkesztéstől,
hogy társadalomszervező munkával azokat meg
valósítsa.
A szerkesztéskor összegyűjtött pénzét különböző társadalmi egyesületek szervezésére for
dítja. A polgári osztály tömörítésére, clmagvarositása céljából és a magyar ipar fellendí
tésére Iparegyesületet szervez. Iparmükiállitást
rendeztetett, melyből mint mustármagból nő
fel a Magyar Kereskedelmi Társaság, a Gváralapitó rt., Magyar Tengerhajózási Társaság,
Honi Iparegylet stb.
Bámulatos szervező munkájának nem is re
mélt sikerei voltak, öt magát áldozatkészsége, ön
zetlensége és emberek lelkismeretlensége anyagi
romlásba döntik. Ismét teljesen vagyontalan.
Az anyagi gondok azonban nem csökkentik
tetterejét. A jóslat teljesedéshez közeledik. A
nemzet felszabadítója már nincs távol. Az esz
mék nagy harcosát a nemzet csodálata és szeretete övezi. Az ország legtekintélyesebb vár
megyéje, Pest megye az 1817-iki országgyű
lésre követének választja.
Az országgyűlésen minden felszólalása az
össznemzet nagy céljait szolgálja.
Személyes érdekek sohasem vezérlik, az
uralkodóház önkényrehajló évszázados tényke
désének aggasztó emlékét felejtetni és felejteni
akarja, csak nemzete számára a jövő biztosítá
sát követeli. Jelszava: igazságot nemzetemnek,
függetlenséget és demokratikus alkotmányt.
A francia februári forradalom hatására
teljesül a jóslat: 1818 április 11-én királyi szen
tesítéssel a kiváltságokon nyugvó, Ausztriától
függő régi Magyarország független, demokra
tikus alkotmányu modern állammá alakul át.
Az uj Magyarország felelős kormányának
a pénzügyminisztere Kossuth Lajos lett. Min
den lehetőt megkísérelt, hogy elhárítsa magá
tól e hatalmat, méltóságot, ö továbbra is nem
zete lelkének szózata, riadója akart maradni.
L.sak az első magyar miniszterelnök kénysze
rítő nyomására vállalta cl a pénzügyminiszter
séget. I)e amikor elvállalta, az önfeláldozásig
menő buzgalommal dolgozik éjjel-nappal a
magyar állam újjászervezésén és boldogulásán.
A túlfeszített munka súlyos beteggé teszi.
got.
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Vért köp. Bámulatos lelki ereje azonban csak
hamar felgyógyuláshoz segíti. Még lábbadozó
beteg, de kötelességérzete
minisztériumába
hajtja. Útközben egy rongyos ember ismeret
lenül megszólítja. Kossuth sajátjából gondos
kodik felruházásáról és eltartásáról. Ekkor jó
solja a Reform c. újság, hogy olyan pénz
ügyminiszter, aki szegényen fog meghalni«. Az
ország minden részélxil elárasztják ajándékkal,
ennek legnagyobb részét a szegények között
osztja szét. Saját sorsára nézve mindenkor
|>esszimista, de nemzete jövőjében optimista.
Ha Isten l>ékét ad, — igy szól — 3 év m úlva
Magyarországot paradicsommá lehet változ
tatni . Ez meggyőződése és e szent cél elérésére
minden áldozatra kész.
A napsugaras, derűs magyar égen azonban
csakhamar komor, ólomsulyu felhők gomolyog
nak.
Áltatod magad magyar a hűségben, a ki
rályi eskü szentségében, ujjongsz felszabadu
lásodban, a lx)ldog jövő reményében és elfe
lejteti a háromszázéves mcinentót:
Ne higyj magyar a németnek,
Akármivel hitegetnek . . .
Nincsen abban semmi virtus.
Verje meg a Jézus Krisztus!
Ma még alkotmány, szabadság, béke; hol
nap az élet, az otthont, a hazát önfeláldozó
védelem és holnapután hősök a vérpadon, bi
tón, sötét börtönben. Ez volt a magyar sors
háromszáz esztendő óta!
Igv volt ez 1848—19-ben is.
A világtörténelemben páratlanul ördögi az
az aknamunka, melyet a magyar nemzet ural
kodó családjának a tagjai, az u. n. kamarilla
indított a királytisztelő, lojális nemzet ellen.
Kossuth és minisztertársai hódoló tisztelet
tel kérik a királyt és környezetét, szüntessék l>e
az idegennyelvü honfitársak lázitását, jöjjenek
Budára, ismerjék meg a magyart, váljék az
uralkodó őszintén magyar királlyá és akkor
a magyar nemzet a Habsburg dinasztia fényes,
dicső uj korszakának megalapítójává segíti
uralkodóját.
Megdöblx'ntö a válasz: Unbedingte Unter
werfung! Mondjon le a nemzet feltétel nél
kül az 1818-iki törvényekről és hajoljon meg
az osztrák császár abszolút akarata elölt. így
tehát nem volt más választás, mint a nemzeti
lét védelme vagy annak temetése között. A
kormány lemondott, de Kossuth Lajos magára
vállalta a honvédelem megszervezését és a
nagy küzdelem irányítását. A legnehezebb kö
rülmények között vette át a kormányzást. Az
államkincstár üres volt, katonáink a német
határon és Itáliában táboroztak. Erőt és biz
tatást csak a magyar nép önfeláldozó készsé
géből és a külföldi m ozgalm akul meríthetett N é
metországban a nemzeti egység megteremtésére
általános és hatalmas mozgalom indult meg.
A németek nemzeti egységük megvalósítását az
osztrák császár hatalmának megszüntetésétől
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remélték. Itália népe hasonlóan az osztrák ab
szolutizmus letörésétől remélte a felszabadulá
sát. Kossuthot a közelmúlt nagy eseményei is
kecsegtették a siker reményével. A londoni
kongresszuson, 1831-ben nemzetközileg biztosí
tották a magyarokéhoz hasonló sorsban fellá
zadt belgák függetlenitését Hollandiától és a
szabadságharcban már csaknem elpusztult gö
rögökét Törökországgal szemben.
A magyar nemzet ügye annyiban különbö
zött e nemzetek ügyétől, hogy nemzetünk igaz
sága törvényes alapon nyugodott, mig a bel
gák és görögök minden alkotmányos alap nél
kül lázadtak fel, mégis elérték céljukat.
Ilyen meggondolás után általános emberi és
isteni igazság és a jogosság érzetében bámula
tos iszervezéssél megteremtette Kossuth a vörös
sipkások hősi hadseregét. Ezt a munkát, ezt az
eredményt csak olyan gondviselésszerü, csodás
lelkű férfiú érhette el, aki önzetlenül, tisztán
a legszentebb emberi nagy közösség, a nemzet,
a haza boldogulását szolgálta; akinek fanatikus
hite a nemzeti ügy és az igazság diadala, aki
az apostolok és vértanuk lángleikével vallotta,
hogy az önfeláldozásból nagyobb boldogság fa
kad, mint az önérdekből és a személyes siker
ből. És ha a vértanuság, önfeláldozás dacára
ideig-óráig diadalt ül is a hatalmi őrület, a
vértanuk, hősök hamvaiból feltámad, mert fel
kell t ámadnia az emberi és isteni igazságnak és
a magyar nemzet független, demokratikus ál
lamiságának.
Kossuthnak a német mozgalmak és Itália
népének mozgalmai iránt táplált reményei
meghiúsultak. Az orosz cár fenyegető fellépé
sére, a porosz királyhoz intézett ultimátumára,
a németek nagy nemzeti törekvései elnémultak.
A bresciai hiéna — Haynau — az olasz sza
badságmozgalmat vérbe fagyasztotta.
Ezekután a hősi magyar szabadságharc
ügye az olaszországi győzelmes hadsereggel
megerősödött osztrák császár és a kimeríthetet
len tömegű katonasággal rendelkező orosz cár
hadierejével szemben — elbukott.
A nagy katasztrófa után Kossuth Lajos
Görgey Artur könyörgésére, hogy életét a nem
zet javára megmentse, külföldre menekült. —
A hontalan, a száműzött Kossuth nagysága a
szent munkától, a fenséges eszmék füzétől meg
acélozott jelleme egyre fénylőbh lett, nimbusza
a magyar nemzet szivében az évek múlásával
eszményi magaslatokra nőtt.
A nagy száműzött minden haderő, minden
politikai hatalom nélkül egyre félelmesebb lett
a hazáját tipró Habsburg-hatalomra nézve.
Nincs más fegyvere, mint a megalázott álta
lános emberi jog, a borzalmasan szuronyokra
szegzett és bitóra akasztott magyar igazság.
Tagadja-e, tagadhatja-e még valaki, hogy
Kossuth egyedül ily fegyverekkel idegen eszme
körben, idegen népeket, nagyhatalmakat képes
lett volna-e bármily lebilincselő szavakkal is
megnyerni a magyar ügy számára, ha a még
ma is világhirü szónoklataiból hiányzott volna
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az önzetlen, a szive legmélyén gyökerező hazaszeretet és nemzete igazságából táplált Krisz
tusi hite?
Nem! Ily önzetlenségtől fütött szuggesztiv
erő nélkül, e csodás lélek nélkül az akkor világbiró, de mindig ridegen mérlegelő brit népet
nem ragadja annyira magával, hogy hatására
e nép megbuktatja a magyar üggyel nem ro
konszenvező kormányát és ily jellemszilárd
ság nélkül nem szerzi meg III. Napoleon szö
vetségét az osztrák császár ellen.
Solferino és Königgrátz nemzete érdeké
ben nagy mértékben Kossuth müve.
A magyar nemzet nagy alakjai közül a
legújabb korban csak Kossuth tette és tehette
ismertté a magyar nevet és az emberiség ügyévé
a magyar nemzet igazságát.
így érthető meg, hogy Kossuth szobra,
mint a népek szabadságának szimbóluma áll
Washingtoné mellett az amerikai elnöki Fehér
házban.
Kossuth korát, sajnos, a megalkuvás, a
cim- és rangkórság korszaka váltotta fel. A
magyar hivatalos irodalom elhallgatta Kossuth
érdemeit, az uralkodó politikai párt tompította,
fátyolozta a Kossuth-nimbuszt.
De bár
... távol, hol citrom és narancs virulnak,
Honán kivül a legnagyobb magyar!
(Reviczky Gy.)
Kossuth apánk mégis a nép szabadságá
nak, minden meg nem alkuvó nagy nemzeti
akarásnak világtörténelmi tüneményes vezér
alakja lett.
1894 március 20-án Kossuth Lajos teste
visszatért az anyaföldbe. Teste már elporladt.
De nagy lelke és az eszme, melyért szóban és
tettben önzetlenül, állhatatosan küzdött, nevével
párosult, köztünk él és halhatatlan.
És ma a testében, lelkében megcsonkított,
lcláncolt, sínylődő, szegény árva magyar nem
zet, ha könyörgőn, esdeklőn,, reménykedőn a
magyar égboltra tekint és égi jelt keres a menynyek kárpitján, lángsugaras, tündöklő, nagy
jövővel biztató jelt lát: Kossuth apánk nevét
és távoli gondviselésszerü égi hang cseng, üzen,
harsog: magyar! c jelben győzni fogsz! Amen.
Irta és március 18-án felolvasta
D r. S c h in d le r
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Újabb akadémiai kiadványok. Azok között főleg
Csengery János »Pindaros« és Rácz Lajos »Rousseau élete
és müvei» c. könyve tűnik ki. Az előbbi műben klasszikus
műfordítónk Csengery gyönyörű fordításban kötött ma
gyaros formában adja vissza Pindarosz görög költő fen
séges erkölcsi mondásokban gazdag ódáit, amelyek messze
felülmúlják sok mai ódának erkölcsi fenségét és magasz
tos értékét. A másik műben Rácz Lajos sárospataki akad.
tanár bámulatosan széleskörű irodalmi ismerettel 2 kötet
ben ismerteti Rousseau életét és irodalmi működését. Rácz
három évtizedes irod. működésének állandó tárgya Rousseau
irói egyénisége. Feltűnő, hogy művében Rousseau-ról,
»mint moralistáról« lapunk főszerkesztőjével folytatott
polémiáját nem említi.
Dr. Sz. M,
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Felhívás
A Budai Luther Szövetség március 18-án
választmányi ülésének napirendje keretében dr.
Schindler Gyula alelnök *Kossuth Lajos önzet
lenségen címen előadást tartott. Az előadás után
megindult vitában dr. Krivoss Árpád elnök az el
múlt év folyamán Amerikában szerzett tapasz
talatai alapján megállapította, hogy egy magyar
név van, melyet az egész müveit nyugat ismer :
Kossuth Lajosé. Kossuth nemcsak a magyar pro
testantizmus büszkesége, hanem az egész müveit
világé s épen ezért azt indítványozta, hogy kezde
ményezzen a Budai Luther Szövetség egy nagy
szabású akciót a Kossuthkultusz uj életrekeltésére
s ecélból intézzen köriratot az összes evangélikus
kulturális testületekhez csatlakozás iránt. l)r. Kri
voss Árpád indítványát a választmány egyhangú
lag elfogadta és a propaganda megindításával
indítványozót bízta meg. Ezen megbízás folytán
azzal a kérelemmel fordulunk a t. Címhez, szíves
kedjék megfontolás tárgyává tenni, hogyan lehetne
Kossuth Lajosnak kultuszát uj hathatós erőre
kelteni s a clerus részéről megindított s Kossuth
jelentőségét csökkenteni kívánó ellenpropagandá
nak elejét venni. Kossuth korát, egész életét és
jelentőségét méltató, a létező levéltári okmányokat
feldolgozó életrajz és kortörténet kiadását lehetővé
tenni. Felkérjük egyben a t. Cimet, hogy amennyi
ben Kossuth életére és működésére vonatkozó bár
mely adat birtokában volna, vagy ilyennek létezé
séről tudna, szíveskedjék azt velünk közölni, hogy
azokat megfelelőké pen felhasználhassuk nagy cé
lunk érdekében. Felkérjük, hogy ezen mozgalmunk
jelentőségét mérlegelve, indítványait, elhatáro
zását velünk lehetőleg sürgősen közölni szívesked
jék. Hittestvéri üdvözlettel: Petrik Jolán sk. tit
kár, dr. Krivoss Árpád sk. elnök.
A magyar történelem átértékelése. Nietzsche szava
*az értékek átértékelése«, s e felfogásában a mai idő őt sok
ban igazolta. Janssen újabb német történetének a tírisar
jezsuita és Denifle donié« szerzetes Luther-müveinek meg
jelenése óta »ultramontán történetírásnak« neveztük,
amelynek módszere a történeti adatok »átértékelést« az
egyedül üdvözítő dogma normájára. Nálunk annak mestere
a jezsuita Bangha. Hozzájuk csatlakozott legújabban
i»B?thlen Gáborról« szóló müvében nemzeti történelmünk
beígért »átértékelése« ügyében Szekjü Gyula budapesti
tanár, a Magyar Szemle szerkesztője. Méltó elbánásban
részesítette őt R. K is István debreceni egyetemi tanár
a »Prot. Szemlében« és Baltazár Dezső püspök így ifj.
egyesületben kifejtett egyenes, nyilt és őszinte kritikája,
amelyre aztán Szekjü »Kritika és terror* c. alatt Bangha
páter lapjában válaszolt nyers, sőt goromba hangon. Hát
mi ismerjük az aulikus érzésű Szekfüt, mint történetírót
'»A száműzött Rákóczi« c. mü megjelenése óta, amelyet
annakidején egy Andrássy Gyula, sőt - Apponyi Albert' is
elitéit. Szakított a nemzeti hagyományokkal és bécsi burgi
szellemben és a magyar egységes lelkiségtől idegenül kezeli
m gyjainkat, főleg a magyar protestantizmus büszkeségeit :
Bethlen Gábort és Bocskay Istvánt. A magyar Prot. Lapjá
val mi is azt ajánljuk Szekfünek, hogy vegye tudós tollára
Pázmány Pétert és hagyjon békét a protestantizmusnak és
történelmi nagyjainknak. Baltazár Dezső püspököt pedig
szakértelme, állása, stílusa, tudása és nagyhatású művelt
sége alapján Szegfű kritikájának igazán »utszéli« kiszólásai
nem érinthetik. Csak azon csodálkozunk, hogy ilyen bécsi
habsburgszellcmü történetiró lehet ma a nemzeti egység
nagy kárára A Magyar Szemle szerkesztője. Sapientis sat !
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Istentiszteleti sorrend a budai ev. templomban. Junius
9-én: 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Reif. II órakor
magyar istentisztelet : dr. Varsányi. Junius 16-án: 10
órakor ném et: dr. Varsányi. 11 órakor magyar: dr. Var
sányi.
Május 26-án folyt le budai egyházunkban a konfir
máció ünnepe, mely alkalommal «4 ifjú keresztyén val
lotta meg hitét és lépett be öntudatosan a felnőtt hívek
közösségébe. A megkonfirmált ifjúság a Sztehlo András
alapból emléklapot és jótékony adományokból imádságos könyvecskét kapott emlékül.
Az egyházi célt szolgáló J. alap javára adakoztak és
adományaikkal egyben a konfirmandusokat a »Kövess
Engem* dm ü kis imádságos könyvvel a következők aján
dékozták meg: Dr. Csordás Elemér 7.50, Dr. Kéler Zoltán
15, K. M. 10, Pap Elek 15, Dr. Pesthy Pálné 15, Csáky
Adolf 10, ö rv . Borbély Lajosné 20. Dr. Marton Pál 3,
Haffner Károly 3, Sándy Gvnláné 4.50, Czitó Eercnc 7.50,
Bartel Jánosné 10, Dr. R isó Lajos 10, Marik Ernő 10,
Bánky Dunátné 5. Dr. Scholtz Kornél 15, Pengő. Zorkóczy
Samu, a Rimamurányi vezérig., az ózdi egyház felügyelője,
20 drbot az ottani egyház javára elküldött.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Bedros Béla ti,
Bognár Imre 3, Fabritius Béla 6 , Halász Ágostonné 3,
Hermann Miksa 6 . Huszár Tibomé 5. Kalina Tivadarné 6 ,
Konnerth Károly I, dr. Lányi Lajos 3, Ondrus Pál 3, Port
Ernő 6 , dr. Rásó Lajos 6 , Stiegler Lajos 3. Szemere An
dor 3. Tóth Lajos 6 , dr. Vladár Gábor 3, Majba Vilmos 13,
Kőbányai Lutherszövetség 3, D>ktorits Benő 3, Fodor
Ferenc 6 , Rein Ernő ti pengőt. — Luther-szövetségi tag
dijat fizettek : Daly Endréné és Hermann Miksa 2 —2
pengőt.
Most rendezik sajtó alá Prágában cseh nyelven Marencin Zoltán számszimbolikai munkájának első kötetét
Számmágia a Bibliában cim alatt. A kötet 200 oldalnyi
terjedelmű lesz és első kiadása 5000 példányban fog meg
jelenni kb. julius végén. A szerző a könyv magyar kiadását
ez év végére tervezi.
Imre Sándor Neveléstana. »Bevezetésnek«
elzi »az
iskolai nevelés munkájába«. Testes kötetben megjelent
nemrég a »Studium« vállalatában. 330 lap. Ara nincs meg
jelölve. írója volt közoktatásügyi államtitkár, jelenleg
szegedi egyetemi tanár. Fináczy, Weszely és a mi Schneller
és Szelényink mellett legkiválóbb hazai pedagógusunk.
Hozzájuk méltán csatlakozik a mü behatóbb ismertetője,
Mitrovics a debreceni egyetemen. Szerzőnk a gyakorlati
szempontokat rendszerbe foglalja. E gyakorlatiság szem
pontjából könyvének rendeltetését anban látja, hogy
»iskolai nevelőket, azaz tanítókat, tanárokat feladataikról,
az iskolai nevetés körülményeiről, eszközeiről, módjairól
tájékoztasson, s ezzel tudatossá tegye bennök a nevelői
gondolkodást*. Müvének jellemző tulajdonsága, a rend
szer áttetsző tisztasága, a gyakorlati célok uralma és a
pedagógiai eszményiség. Szerzőnk szerint a nevelés lénye
gében »tervszerű hatás«, amelynek eszközei a gondozás,
tanítás és gyakorlás. A könyv 2-ik része az iskoláról s a
3-ik az iskolai nevelésről szól, amelynek jellegzetes sajá
tossága *a tervszerűség és a tudatosság«. Különösen szép
és megszivlelésre méltó a »befejezés« c. szakasza, amely
ben »a magyar nevelés mai feladatait« ismerteti. Az
egészségre, önállóságra és nemes érzületre való nevelés
annak főgondolata. Hűségesen kiséri és idézi a tárgyáról
szóló hazai és külföldi pedagógiai irodalmat is.
Sz. M.
Montanus : Krisztus és egyháza. Elmélkedések a ke
resztyén egyház eredetéről és jelenlegi állapotáról. Irta :
Montanus. Németből lefordította : Sztehlo Kornél. Buda
pest, Luther-társaság bizománya. 127 lap. Ára nincs meg
jelölve. Az álnevű iró alatt nagynirü jogászunk édesatyja :
Sztehlo András volt dobsinai, losonci és budai lelkész,
a nagynevű Bauhofer utóda értendő, aki még 1876-ban
németül irta meg szép müvét. Méltó társa ma is Szeberényi
Lajos »Luther és Loyola« c. müvének, mely egész szerke
zetén, okfejtésén, finom polemikus érzékén és mégis gazdag
humorán volt jénai professzora : Hase Károly klasszikus
Egyháztörténetének és főleg Polemikájának erős befolyását
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árulja el. Ott, ahol az idő és a későbbi történeti fejlődés
szerző felfogását meghaladja a fordító egészen helyesen,
kritikai megjegyzésekkel vagy kihagyásokkal él. A nagy
szerű fordító igazolja a mű magyar nyelvű megjelenését
azzal, hogy manapság megint igen hangosak a hazai pápás
berkek a Serédí—Vass-féle »kath. gondolattal és igazság
gal« s »az uj történelemnek« Szekfü-féle szerkesztésével.
A polémia tehát ma is jogosan szólt »Rómának, a pápás
tannak és mértéktelen uralomvágyának«. Hozzá még
»a rég elkopott meséken felépített trónuson ülő kényur,
a pápa csalhatatlan«. Könnyen és logikusan áttekinthető
egyháztörténeti tananyagát a b. e. szerző nem éppen
egyenlő arányú beosztással hat fejezetre osztja, amelyekben
ismerteti Krisztus gyakorlati vallásos jellegű egyházát,
majd az ellenség (zsidóság és pogányság) vetését, a dudva
további terjedését, 1517-ig a hosszú szent római éjszakát,
a nap keltét s az ujabbi harcoló pápás egyházat. Nem egy
ponton ma javítanunk kell szerző egykori felfogását.
A Strausz negativ kritikáját meghaladó mai protestáns
theológiában komoly theológus már nem vallja, hogy
»a csodák egyrészt feleslegesek, másrészt lehetetlenek«
sőt »a csodában való hit nem egyéb, mint babona«, de
szép és igaz az a tétele, hogy »Krisztus élete és tanítása
ma is az első lelki hatalom a történetben«. S azfán a keresztyénség nem »észszerű vallás« vagy »esztelen dogmák rend
szere«, hanem »közvetlen gyakorlati valiásos-erkölcsi ér
tékkel biró« hitigazságok foglalatja. S az sem áll meg egyháztörténetileg, hogy »az egyházi szentháromságtan . . .
nyilván a gnoszticizmusnak köszönné eredetét«. E sorok
írója fejtegette éppen annakidején az illusztris fordítónak
lapjában a trinitásnak mély vallásos eredetét, s igy nem
való, hogy e tan »a kath. egyházban uralkodó tan«. Bizony
vallja azt mai napig is az evang. s a ref. egyház egyaránt.

Első Ifagyar
Á lt a lá n o s B iz t o s it ő T á r s a s á g
Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evan g élik u s egyháznak harm inc év óta
szerző d éses biztositó társasága
Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztositásokat a következőkre:

E m berélet é s b a le se t, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, b etörés,
pénztári k ik ü ld ött k irab lása, szállítm ány, utipoggyász, érték k ü ld em én y , állat é s szavatosság.

S az sem helyes meghatározás, amely szerint »a protestan
tizmus világfelforgató (?) eleme nem dogmákban van,
hanem (kettős) alapelvében, mely a reformáció tagadólagos
(?) lényében jelentkezett. A müveit protestánsnak ezért
egyházának dogmái csak mintegy ókori keretét képezik
annak, amibe a lényeges becses kép foglalva van«. Sőt ezek
a (protestáns) elvek . . . el fogják temetni a római katholicizmust, épugy Luther és Kálvin dogmáit« stb. De igen
meggyőzően fejtegeti a szerző »ezen elvek gyakorlati kö
vetkezményeit« a hit, lelkiismeret és tudományos kutatás
szabadságában. A mü legszebb fejezete, »a harcoló egy
házról« (1530— 1781) szól s itt a pápa »fekete seregét«
(a jezsuitákat), »áldását és utolsó fegyverét« ismerteti.
Tudjuk azonban, hogy utóbbit, a pápakirályságot nap
jainkban Mussolini árnyékalakban ugyan visszaállította.
Kellemes nyaralás felnőtt leányok részére havi 150 P
fejében július és augusztus havában Eperjesen. Teljes
ellátás, fürdőszoba, zongora, harmonium, ping-pong,
könyvtár (magyar, német, francia) használat. Strand.
Tennisz. Pompás kirándulási alkalmak csoportos rende
zéssel, minimális részvételi díjjal : Sáros, Szepes, Gömör,
Abauj megyék és a Tátra csodaszépségeihez. Bővebb fel
világosítást ad : Fábry Viktor evang. lelkész. Presov (Eper
jes) CSR.
Carmen Padin "Alvarez, kit 21j 2 évi börtönre Ítéltek
Spanyolországban, mert azt mondta, hogy Jézusnak
testvérei voltak, miután több mint egy évi börtönt kiál
lott, a francia követség közbelépésére kiszabadult a fog
ságból, de száműzetésbe kellett mennie, — most kegyelmet
kapott és visszatérhet lakóhelyére.
Kozma Lajos hentes és mészáros II., Retek-u. 61.
ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit. Kéri a hittestvérek
támogatását.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogány-utca 50.
a Budai Apolló mellett (Tel. 546—67) hittestvéreknek je
lentős kedvezményt ad.
Orvosi hir. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi
rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben része
síti. Rendelés 10— 1 és 4— 6 óráig.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
____________________ _
Pontos kiszolgálás.

G ärtner

Á goston

v i l l a m o s s á g i

v á l l a l a t a

Budapest V.( Wurm utca 3.

Telefon:

Aut omata

8 1 6 —54
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A z idő
------ -

—-..Kfflzus ö, 15— 10. Meglássátok annak
okáért, hogy mi módon okkal járjatok,
nem mint l>oLondok, h am m mint b ö l
csek: áron is m egvegyétek az alkalm a
tosságot •

Az élet javai között az, melyet az emberek
legtöbbször legkevésbbé becsülnek meg, az idő.
Csak körül kell néznünk s egy kevéssé figyelni az
embereket és meg fogjuk állapítani, hogy igen
sokan valami hihetetlen gondtalan felületességgel
és könnyelműséggel bánnak az idővel. Mintha az
kifogyhatatlan vagy teljesen értéktelen valami
volna, haszontalan dolgokkal töltik el vagy^kihasználatlanul engedik elsuhanni a napokat és
esztendőket fejük felett. Pedig az idő az embernek
egyik legbecsesebb java. Becsessé teszi egyrészt
az a körülmény, hogy csak egy bizonyos kimért
rész jutott belőle minden egyesnek közülünk.
Mennyi a mi napjaink száma, nem tudjuk, de zat
tudjuk, hogy meg vannak számlálva, minden
letűnt nappal számuk eggyel-eggyel fogy s lesz
mindig kevesebb és kevesebb, mig egyszer lepereg
az utolsó homokszem is a mi életünk óráján. Az idő
ezért szinte valami kivételes helyet foglal el az
élet többi javai között. Amig a napok és évek
múlása közben az élet többi javait gyarapítani,
szaporítani tudjuk, csak a nekünk kimért időaz,
melyet megtoldani nem vagyunk képesek még
csak egy perccel sem. Becsessé kell, hogy tegye
másrészt az a körülmény is, hogy ami letűnt
belőle, többé vissza nem hozható. Az életnek sok
javát, ha elveszett belőle valami, pótolni tudjuk,
csak az elvesztett időt néni. Az elvesztett vagyont

szorgalmas munkával esetleg vissza tudjuk sze
rezni, a tönkrement egészséget gondoskodással
esetleg helyre lehet állítani, de a letűnt időt nem
hozza vissza többé senki és semmi sem. Amit
a Biblia a teremtés történetének végén mond,
beteljesedett, az ember úrrá lesz a termeszét
felett. Értelme erejével szolgálatába hajtotta
a természetet és annak erőit, tudásával képes
volt áttörni a természet törvényeit és megváltoz
tatni a dolgok természetes rendjét, csak egy dolog
van, ami felett az embernek hatalma nincsen,
s ez az idő, mert ez feltartózhatatlanul siet oda,
ahonnét jött, az örökkévalóságba.
; Ha jól megfontoljuk ezeket, meg fogjuk érteni
annak az intésnek végtelen komolyságát, melyet
Pál apostol az idézett szavakban intéz hozzánk,
lelkünkre kötve az idő megbecsülését.
Az élet — tudjuk — kemény követeléseket
támaszt minden egyessel szemben és ezeket a kö
veteléseket könyörtelen kíméletlenséggel be is
hajtja rajtunk. Minden órája hozza követelésként
a maga kötelességeit és önmagát ámítja az az
ember, ki elhiteti magával, hogy engedhet tova
suhanni egyetlen órát is kihasználatlanul, köteles
ségtel jesitet lenii I — következmények nélkül. Mert
az élet megköveteli rajtunk a letűnt napok és órák
elmulasztott kötelességeit is és jaj annak, kinek
az elszállt idő emlékként csak azt a keserű vádat
hagyja hátra, nem használtál fel, nem becsültél
meg. Sok ember járja az élet útját csalódással
szivében, panasszal az ajkán és hullatja a késői
bánat keserű könnyeit. Az élet nem váltotta be
számára, amit ígért, mert ő nem bánt az idővel
igaz becse és értéke szerint. És Isten előtt is min
den óra lesz majd szószólónk vagy vádolónk a sze
rint, hogy mennyire becsültük meg.
—/.
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első drága szót, majd féltő gonddal vigyáz első
lépteire. S ha a kicsike elesik a nehéz úton, sírva
mutatja kezecskéjét, megszűnik a fájdalom az
anya édes csókjától. És hányszor van még szüksé
günk később is ilyen vigasztaló csókra, simogatásra, mikor már biztosan haladunk a megkez
dett utop. Megtanultunk járni és mégis hány
botlást követünk el s ilyenkor milyen biztonságot
ad az az érzés, hogy édesanyánk mellettünk van,
áldott keze felemel és meggyógyít minden fájdal
mat. Aztán telik múlik az idő, iskolába kerül a
gyermek; az édesanya minden nap aggódva en
gedi el és örömmel várja vissza s minden érdekli
ő t : »Jól tudtad a leckét kicsikém? Jól viselked
tél?« Boldogan figyeli az első ákom-bákom betű
ket, az első kis verseket. Lassan felnő a gyermek,
az anya boldog, büszke örömmel tekint rá s köz’ ben sokszor szomorúság fogja el. »Istenem, hogy
megnőtt« — gondolja — »nem régen még itt ült
az ölemben s most már nem babusgathatom
többé«. Aztán kirepül a gondosan felnevelt gyer
mek az életbe ; lekötik figyelmét az élet örömei,
keserűségei, lefoglalja a létért való küzdelem,
de akinek csak egy kis jóérzés maradt szivében,
annak szent örökre édesanyja emléke és boldog,
hogy ha kipihenheti magát az édesanyja vállain.
Az önfeláldozó anyai szeretet olyan nagy
hálára kötelez bennünket, melynek lerovására
szinte kevés egy élet. Ezért nem szabad elmulasz
tanunk egyetlen pillanatot sem, melyben hálánk
virágaiból koszorút fonhatunk édesanyánk áldott
feje köré.
Óh mennyi öröme, de mennyi bánata is lehet
az édesanyáknak ! Ki tudná leírni az anya fáj
dalmát, mikor gyermeke betegágya fölé hajolva
hallgatja a drága beteg ziháló lélegzetét és nem
tud rajta segíteni. Mikor bele kell törődnie abba,
hogy egy kacagó gyermekkel kevesebb lesz a
földön. S hány anya van, aki kénytelen látni,
hogyan hervasztja le a mosolyt gyermeke ajkáról
az élet, nem tud neki gondtalan gyermekkort
biztosítani és még a betevő falatot is szűkre kell
szabni. Ezért szükséges, hogy az egész társadal
mat szeretet hassa át és minden nő gondoskodása
terjedjen családja körén kívül is, hogy minél ke
vesebb legyen a súlyos gondokkal küzdő anya és
a sápadtarcu, szomorú gyermek.
Súlyos felelősség van az édesanyák vállain.
Zajtalanul, csendben dolgoznak, de az ő munká
juktól függ egy egész nemzedék szelleme. Az életbe
lépő küzdőknek az édesanyák oltanak be minden
jó érzést. Ezért fontos most, hogy minden édes
anya törhetetlen, erős magyar érzést neveljen
gyermeke szivébe, hogy egy egész generációt olyan
nagy eszme és olyan erős akarat hasson át, mely
előtt majd megdőlnek Trianon gyászos határai.
Isten áldd és segítsd meg az édesanyákat!

Úgy szeretnék most beszélni, hogy szavaim
ban megelevenedve ragyogjon az a nagy szeretet,
mely a szivemet betölti. Hiszen a legszebb ün
nepre gyűltünk össze: az édesanyák ünnepére.
Egy oltárra hordjuk most mindnyájan hálás sze
retetünk virágait, melyen ott ragyog a legna
gyobb szeretet, az édesanya képe. Álljunk hát
meg áldozatos szívvel ez oltár előtt és gyermeki
szeretetünk minden vágyódásával igyekezzünk
megkeresni e csodaszép oltárkép ragyogásának
minden sugarát. Érezzük át mindazt a szépet és
felemelőt, amit e szó magában r e jt: »édesanyám«.
A naptárban lapozgatva egymást érik a piros
betűs napok, de ennek az ünnepnek, az anyák
napjának úgy látszik még időre van szüksége,
hogy méltó helyét elfoglalhassa. Addig is azonban
igyekezzünk legszebb ünnepünkké tenni az anyák
napját mi, magyar leányok, mert ránknézve leg
fontosabb, hogy az anyákat mindenütt olyan
tisztelet és megbecsülés övezze, mint amilyen
egyedül méltó ehhez a gyönyörű hivatáshoz,
melyre az isteni gondviselés őket e világra ren
delte.
Nem munkaszünetet, nem pihenést kívánunk
e napon, csak egy pár percnyi megállást, ma
gunkba szállást. Hányszor olvastuk, hallottuk már,
hogy egy nemzeti hős, vagy közéleti nagyság
temetéséhez, egy meghatározott időben az egész
városban, országban megkondulnak a harangok,
megáll a forgalom, leteszi a pörölyt a verejtékező
munkás is, hogy az elhunyt emlékének áldozzák.
Néma döbbenet szállja meg ilyenkor még a leg
zordabb szivü embert is. Miért? Mert e percben
úrrá lett némaságnak van valami fensége, ma
gasztossága. És ha az elmenőnek ilyen tiszteletet
tudunk adni, mennyivel inkább megállíthatja
a mindennapi kenyérért verejtékező embereket
a fájdalom és elvesztés, a gyász érzései helyett
a legimádandóbb lélek, az édesanya iránti
tisztelet. Egy napon, egy órában, percben a világ
minden pontján elnémulna minden zaj és a világ
minden harangjának zúgása mellett födetlen fő
vel és összekulcsolt kézzel milliók és milliók
borulnának térdre az előtt az oltár előtt, melyről
a legnagyobb jóság és szeretet forrása, az édes
anya képe mosolyogna le rájuk.
Addig is, mig ezt a nagy ünnepet nem üljük
meg, legyen annál kedvesebb ünnepünk szükebb
körben az anyák napja.
Kicsoda az anya, az édesanyánk? Óh kell-e
ezt magyarázni. Ő az, akinek legtöbbet köszönhe
tünk, a legnagyobb szeretet megtestesítője, aki
semmi fáradságot, semmi áldozatot nem talál
Svájcban több mint 80 intézet van, meiy betegápoló
soknak gyermekéért. Ott virraszt a kis bölcső személyzetet nevel és több mint 8000 személy, többnyire
nő, foglalkozik betegápolással. Körülbelül 5000 tartozik
felett, boldogan lesi a kis gyermek ajkáról a leg valami
vallási társulatba és mintegy 3000 független. A
* Dr. Schindler tanár ur kérésére szívesen közöljük
e kedves dolgozatot. Vajha ez is hozzájárulna ahhoz, hogy
az anyák tisztelete nálunk is gyarapodjék.
Szerk.

protestáns diakonissza háznak 2278 tagja van, az apá
cák közül 1303 nővér működik a betegápolás terén. A pro
testáns jellegű »Source« nevű intézménynek több mint
1000 ápolója van részben a külföldön is szolgálatban.
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Óh látni, hallani!
Hogyan adakozzunk és
gyüjtsünh
SántKároly
címen egy verseskötet jelent meg husvét táján
Budapesten Pfeifer Ferdinánd kiadásában, amely
sírkövére?
nek Fitos Vilmos a szerzője. Fitos Vilmosról, aki
Mert hogy nekünk budaiaknak adakoznunk
és gyűjtenünk kell a mi öreg énekmesterünknek,
a költőpapnak, a mi városunk hosszú esztendőkön
át volt lakójának és gyülekezetünk tagjának a far
kasréti temetőben állítandó síremlékére, az már
kérdésen felül áll.
Büszkék voltunk rája, hogy a mienk. Ez a
büszkeség a halottal szemben kötelez, akit a múlt
évben kisértünk ki a farkasréti temetőbe örök
nyugovóra mi budaiak. És velünk az egyetemes
egyház, püspökünkkel az élén a bányakerület, a
budapesti esperesség és régi falujának, Sárszentlőrincnek a népe.
Örömmel csatlakozunk ahhoz a mozgalom
hoz, melyet kedves laptársunk, a Jöjjetek én hoz
zám l körül csoportosuló lelkésztestvéreink Sántha
Károly sírjának emlékkővel való megjelölésére
indítottak. Csatlakozott már ehhez az egyetemes
egyházi es iskolai felügyelő ur, egyházkerületünk,
esperességi'mk, Sárszentlőrinc népe, a boldogultnak többi barátai és tisztelői, énekeinek éneklői,
imádságainak elmondói, adományaikkal, gyűjté
seikkel. Mi budaiak sem maradhatunk el.
A mozgalom megindítói gyüjtöiveket nem
bocsátottak k i: adminisztrácionális költségnek
felmerülnie nem szabad, hogy csorbittatlanul arra
a célra legyen fordítható az egész befolyt összeg,
amire az adományozók kegyelete szánta: Sántha
Károly síremlékére !
Mindenkinek magának kell a gyűjtői vet
megléniáznia ! A gyűjtőket kérjük, hogy ne kezd
jék a gyűjtést olyan magas összegeknek a jegy
zésével, hogy a további adakozók a nagy összeg
láttára szemérmetesen visszahúzódjanak. Mert
nem egyeseknek nagy, hanem sokaknak apró
adományaiból az egész egyháztársadalom rész
vételével állított egyszerű emlékkővel áldozunk
a boldogult egyszerű egyéniségéhez méltóképpen
az ő emlékének.
Közvetlen adományok és gyűjtött összegek

Szuchovszky Gyula ev. lelkész urnák, Sánthaalapral címre (Budapest, VII., Dembinszky-utca
33., 111.31.) küldendők. Nevezett lelkész ur gon
doskodott arról, hogy nyilvános nyugtázással
a mozgalom érdeklődő barátait időről időre tájé
koztassa annak állásáról.
Természetesen szerkesztőségünk is készség
gel vállalkozik a hozzánk bizalommal beküldött
adományoknak illetékes helyre közvetítésére és
nyugtázására. Csupán azt kérjük, hogy a befize
tési lapokra és a postautalványokra a »Sánthaakcióra« szavakat méltóztassanak feljegyezni.
A H ÉV szerkesztősébe.
Templom unkat ábrázoló képes levelezőlapok
kaphatók a kiadóhivatalban, az egyházfinál és
ügyes tőzsdékben.

hivatásánál fogva is sokat foglalkozott könyvek
kel, filozófiával, szépirodalommal (hiszen a kultuszminiszteriumi könyvtár igazgatója), még pá
lyatársai közül is kevesen tudták, hogy költő.
Fitos eredetileg filozófus volt és több filozófiai
könyve jelent meg eddig. Most megjelent költe
ményeiben könnyen ismerhetünk a filozófusra,
aki igazi analizáló elme, aki könnyen hagyja el
a reális, érzékelhető világot, hogy a metafizikai
régiók végtelenségébe emelkedve egyre táguló
íveléssel keresse a láthatatlan világot. De érzi
és tudja, hogy ehhez tudományos felkészültségén
kívül másra is van szüksége. Ezt a pozitívumot
ő a hitben találja meg. Tudós, aki jámbor hivő
és élénk dem onstrálja annak, hogy a tudomány
nem zárja ki a hitet, *de vele egybefüzve teljessé
teszi a látható világot.« Költeményei a nagy krisz
tusi ideál, az örök szeretet jegyében íródtak.
•Ember ki földtől elszakadsz, mondd mi lesz
akkor veled?«

De földi fénynél, hangnál szebben
Ragyog a lélek, dalol a szív . . .
Óh látni, hallani! című költeményéből valók
a fenti idézetek. E költeményében olvassuk az
érdekes gondolatot, hogy elmerülve a magányban
találjuk csak meg a mindenségnél ragyogóbb,
zengöbb világot.
Én Fitos költeményeinek legjellemzőbb vo
nását abban látom, hogy ő a filozófiai gondolatot
a hitbeli érzés melegségével egyensúlyba tudja
állítani. *Damaszkusz felé« cimíi költeménye jel
lemző példája állításomnak.
K i sejthetné meg előre,

M it őriz a dolgok mélye ?
Ami nappalunknak látszik,
Nem szomorú, sötét éj-e
S nem bölcs épp, ki színre dóré ?
Saulnak hívta Pált a népe,
Mely követte Jézus ellen;
De fölrezzen ennyi fényre
A szendergő páti jellem
S Pál kerül a Saul fölébe . . . stb.
Fitos költeményei mentek a lírai ömlengés
től, hisz nem tavasz az, amelyet megénekel. Az
élet bohóságain már túl van,ő az ősz verőfényé
ben álmodozik. Innét a feltűnő nyugalom, amely
költeményein végigömlik. Fitos a finom hangu
latok megfestéséhez is é r t:
Ne nézd az órát . . .
Ősz van-e vagy tavasz.
Nap süt, vagy tél havaz:
Ne künn keress jelet,
Magadban födeled.
Nyár van, ha szived lánggal ég,
Borítson mindent bár a jég.
Ne nézd az órát . . .
Fitos költészetét nem az érzéki világ han-
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gólja, amelyből mint utvesztő rengetegből már
kifelé megy. Uj hurokat feszit meg és azokat lei
kéhez hangolja :
A látható világ ne kapjon hangot itt,
A láthatatlan rezgjen rajtuk á t. . .
Beethoven süketsége és Milton vaksága inspi
rálja őt, akiket az érzéki világgal való hiányos
kapcsolatuk nem akadályozott meg abban, hogy
az érzéki és az érzékfeletti világ számára alkot
hattak. Lelke legszívesebben a földi virányokon
túl a szellemvilág végtelenségében mereng, de
azért a magyar honfiúi bánat és reménység is
ihletett dalnokát ismerheti fel benne. Fitos költe
ményeit a napi és szépirodalmi lapok elismeréssel
fogadták.
F.

Kálvin egész Institutioja nem más, mint a Kis
Káté anyagának az átírása, kibővítése és rend
szeresebb formában való előadása.
Miért a Kis Kátéé, mikor az az anyag, amit
a Kis Káté és az Institutio nyújtanak, egyszerűen
a keresztény vallás lényege, amit Luther is, Kál
vin is közvetlenül meríthettek és egymástól füg
getlenül dolgozhattak fel?!
Azért, mert Kálvin nemcsak az anyagot dol
gozza fel, hanem feldolgozásában kátéreminiscenciákkal azt is elárulja, hogy müvének a vázát és
a szellemét is Luther Kis Kátéjából merítette.
A kérdés van olyan fontos, hogy nehány bizo
nyítékra rámutassunk.
Nagy Károly kolozsvári református teol. ta
nár, az Institutio egyik magyar fordítója, azt irja :

A his háté történetéből

»(Institutio) külső beosztása egyszerű s egé
szen megfelel a nép számára készitni szokott
Kátékénak. Mint a tartalommutatóból látni lehet,
hat részből áll s szól: 1. a törvényről s ebben a tiz
parancsolatról, 2. a hitről s ebben a hiszekegyről,
3. az imádságról s ebben a miatyánkról, 4. a
szákramentumokról, a keresztségről és az úr
vacsoráról, 5. a másik öt nem igazi szákramentumról, 6. a keresztyén szabadságról, egyházi ha
talomról és állami kormányzásról. Ez egyszerű
keretben olyan teljes hittant ad, amilyent semmi
korabeli hitvallásban, vagy tudományos munká
ban nem találunk.» Aki a Kis Kátéra csak meszsziről emlékszik, látja, hogy az Institutio felépí
tése a Kis Káté nyomán halad. Vázuk fővonalai
ban azonos. Kálvin mindössze annyit változtat
rajta, hogy a keresztségről és az úrvacsoráról
szóló két részt egy résszé vonja össze és ezen a
ponton a többi elvetett szentségekről egy pole
mikus részt told be. Azzal a hatodik résszel pedig,
amivel Kálvin a Kis Káté öt részét megtoldja,
Luther egyik reformátori iratának az alapvető
jelentőségét ismeri el. Luther legnagyobb táv
latú reformátori irata^ a keresztyén ember sza
badságáról szól! . . . És elég ebbe a részbe egy
pillantást vetni, máris nyilvánvaló, hogy a talál
kozás nemcsak a címre terjed ki, hanem ezen is
Luther paradox fogalmazásu tétele húzódik vörös
fonálként végig: a keresztyén ember hitében min
denek szabados ura, szeretetében pedig mindenek
szolgája . . .
A beosztás, a rendszer találkozása a közvet
len összefüggés igazolására önmagában nem volna
elegendő, ha részletekben való egyezések nem
támogatnák. De ilyeneket is találunk, úgy hogy
az összefüggés egész nyilvánvaló. Oly jellegzetes
Káté-tételek térnek vissza az Institutióban, mint
az, hogy a parancsolatok azt jelentik, »hogy mi az
úristent féljük és szeressük», a hiszekegy-magya
rázatban pedig örömmel üdvözölhetjük a Káté
nak azt a mondatát, hogy »mindezeket az Isten
nem azért adja nekünk, mintha valami módon
méltókká tettük volna magunkat, vagy vala
melyes érdemeket szereztünk volna reá, amiért
nekünk ezzel a keggyel tartozik, nem is azért,
mintha ezekért a jótéteményekért méltó viszont
szolgálatra képesek volnánk, hanem pusztán az ő
atyai jótetszéséből és kegyelmességéből úgy, hogy

A Kis Kátét Luther nem akarta ráerőszakolni
az evangélikus egyházra. Előtte és mellette szá
mos más hasonló munka létezett és.érvényesült.
De azért a Kis Káté hamarosan vezető szerepre
jutott. 1580-ban belekerült az evangélikus hit
vallási iratok gyűjteményébe, az u. n. Concordiakönyvbe s azontúl néhány évszázadon keresztül
a népies vallásoktatás vezérfonala lett. A falusi
vallásoktatás hosszú időn át kátéoktatás volt,
amelyben majdnem kizárólag Luther Kis Kátéját
vették alapul.
A Kis Káté történetének egyik legérdekesebb
és legjellemzőbb fejezete az a hatása, amit Kálvin
János Institúciójára gyakorolt. Mi evangélikusok
bizonyos jóleső érzéssel vehetjük ezt tudomásul
és büszkén tarthatjuk számon, hogy a kálvinista
vallás legklasszikusabb dokumentuma, Kálvin je
lentőségében eléggé fel nem becsülhető müve, az
Institutio religionis Christianae — Luther Kis
Kátéjának a bővített kiadása.
A kálvinisták között vannak, akik ez ellen
a felismerés ellen berzenkednek. Pedig nincs benne
semmi restellni való. Az végre is minden különle
ges bizonykodás nélkül is nyilvánvaló, hogy Kál
vin a Luther utáni nemzedékhez tartozott és hogy
az egész reformációjával Luther és a német refor
máció vállain állott. Ha beigazolódik az, hogy a
Kis Kátét is felhasználta, ezzel a kötudomásu
viszony semmi tekintetben nem változik. Azé nél
kül a felismerés nélkül is fennállana. A Kis Káté
és az Institutio összefüggésének a bolygatása csak
azokra a szűk perspektiváju kálvinista tudósokra
nézve lehet kínos és kellemetlen, akik az Institutiot túlbecsülik és még mindig Thuri Pál 16.
századbeli magyar teológus distichonjával tarta
nak, amely azt tartja róla :
»Praeter apostolicas post Christi tempóra Chartas
Huic peperere libro saecula nulla parem» —

amit Szenei Molnár Albert, az Institutio első ma
gyar fordítója, ezzel a verssel adott vissza :
»Az szent könyvek után, kiket az nagy Apostolok írtak,
Ennél jobb könyvet még soha senki sem irt».

Nekünk nem áll érdekünkben az Institutio
értékének az alábbszállitása. Sőt ! . . . Minél ma
gasabbra emelik a reformátusok, annál több be
csüléssel tartoznak Luther Kis Kátéjának, mert
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az ő ezen bánásmódjának egyedüli oka az ő jó
sága«; És -tele van Káté-reminiszcenciákkal a
miatyánk magyarázata is.
A Kis Káté és az Institutio összefüggése azt
mutatja, hogy Kálvin nagyobb müvét a Kis Káté
hatása alatt, a Kis Káté nyomán irta és azt is,
hogy ezt az összefüggést leplezni vagy titkolni
nem is akarta. A kálvinista teológusok, akiknek
Luther Kis Kátéja nem vált gyermekkorukban
a vérükké, ezt nem tudhatták, a lutheránusok
meg az Institutióval nem foglalkoztak annyira
behatóan, hogy ezt felismerték volna. A felisme
rést különben is nagyon megnehezítette az Insti
tutio abszolút értékelése. Ki mert volna arra gon
dolni, hogy az az Institutio, amelyről a kálvinista
köztudat azt tartja, hogy a keresztyén hit igaz
ságok legnagyszerűbb rendszerét és legklassziku
sabb formulázását nyújtja, amelynél jobb köny
vet még soha senki nem irt — ilyen intim viszony
ban van Luther Kis Kátéjával? ! . . . Egy nehézfegyverzet ü, dübörgő léptekkel járó, mind vas
tagabbá és tudományosabbá váló könyv, amely
rendszerét is, egy néhány klasszikus formuláját is
Luther harminc — tizenhatodrét — oldalas, Kis
Kátéjából merítette? ! . . .
Ez a tény mutatja, hogy Luther Kis Kátéja
nemcsak a saját egyházában hatott, hanem kifelé
is elég jelentős impulzusokat szolgáltatott.
A Kis Káté mellett más katekizmusok is vol
tak forgalomban, de Lutheré majdnem va la meny
nyit kiszorította.
Persze, nem eredeti formájában. A későbbi
századok igényeinek főként szűkre szabott terje
delme miatt nem felelt meg, azért számtalan bőví
tett kiadása készült. Ezek az u. n. Exponált kate
kizmusok Luther magyarázataihoz újabb magya
rázatokat fűztek, Luther néhány kérdését szá
zakra szaporították és jellegéből is kiforgatták a
Kis Kátét. Az ortodoxok igazhitüségüket, a pietisták pietizmusukat, a racionalisták racionaliz
musukat vitték bele.
A Kis Kátéba beleszoritották az egész teoló
giát, ami rendkívül formátlanná, áttekinthetet
lenné és rendszertelenné tette a vallásos oktatást.
Ugyanazt a Kis Kátét használták az iskolá
ban végig tankönyvül, aminek az volt a követ
kezménye, hogy a vallásoktatás a tanulók emléké
ben és a köztudatban is rendkívül unottá vált.
Voltak olyan káték is, amelyekből nemcsak
hittant tanultak, hanem görögül és héberül is.
Ilyen volt M. Judex 1564-ben megjelent Corpus
doctrinae c. müve, amely 1580 és 1696 közt vagy
harminc felnémet, nyolc alnémet, öt latin-német,
egy görög, egy héber, két négynyelvü (németlatin-görög-héber) egy svéd és egy más négy
nyelvü (német-latin-svéd-finn) kiadást ért meg.
A 17. században már érzik a kátéoktatás ne
hézségeit s ezt a kátéirók legalább könyveik címé
ben igyekeznek eltüntetni. Ernestus Andreae ref.
lelkész 1660 körül ezt a cimet adja hittankönyvé
nek : »Die vernünftige lautere Milch für die jetzt
geborenen Kindlein« ( = most született gyermekek
számára való tiszta, észszerű tej), mire Joh. Maukisch is ilyen címmel látja el a kátéját: »Katechismusmilch, welche nach den vielfältigen nütz
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lichen Proben der Jugend aus dem Katechismi
Lutheri als eingeflösset worden, dass sie alle
Worte in demselben verstehen und auf unter
schiedene daraus gezogene Fragen richtig und
leicht antworten kann«.
A könnyű tekintetében azonban a 17. század
beli atyáknak a mieinktől eltérő fogalmaik voltak.
Joh. Cyr. Höfer 1651-ben irt egy »Himmelsweg« = mennybevezető ut c. könyvet, amelynek
a cimében azt ígéri, hogy a gyermekeket huszon
négy óra alatt megtanítja arra, hogy hogyan kerül
heti el a poklot és hogy hogyan üdvözülhet. Köny
vében 735 kérdés van, amelyeket később 1138-ra
szaporítottak. A könyv cime azért megmaradt:
mintha lett volna a 17. században olyan elemi
iskolás gyermek, aki ezt az anyagot megemészt
hette és üdvösségére fordíthatta volna !
A hamburgi lelkészi hivatal 1753-ban adott ki
egy »rövidre fogott« kátét, amely a tízparancsola
tot 443, a hiszekegyet 328, a miatyánkot 221, a
szentségeket pedig 263, összesen 1255 kérdésben
tárgyalja s úgy intézkedik, hogy az iskolának
mindahárom fokozatú osztályában ezt a 384 lapra
terjedő könyvet használják. Az alsó osztályosok
az egy csillaggal megjelölt kérdéseket tanulják
meg belőle, a középső osztályosok a meg nem je
lölt, a felső osztályosok a két csillaggal megjelölt
kérdéseket vegyék hozzá.
Más káték önálló, nem a káté magyarázatá
nak a magyarázatába bedolgozott anyagot is tol
dották a Kis Kátéhoz. E tekintetben említésre
méltó az 1642-i góthai iskolai rendtartás, amely
hét esztendőre való anyagot nyújtott. Az első év
ben a káté főrészeit tanulták meg, a másodikban
hozzávették Luther magyarázatát, a harmadikban
azokat a magyarázatokat, amiket Sál. Glassius
fűzött Luther magyarázataihoz, a negyedikben
160 szentirásbeli mondást, az ötödikben zsoltáro
kat, énekeket és imádságokat, a hetedikben pedig
a vasárnapokra és ünnepnapokra rendelt szentirási szakaszokat.
Később még több anyagot gyömöszöltek bele
a kátékba. A pietisták beleszoritották a bibliai
történeteket, az egyházi évre, a bibliai irodalomra
vonatkozó tudnivalókat és az egyháztörténetet
is s arra is volt gondjuk, hogy alkalmas ének
versekkel élénkítsék a kátétanitást. August Her
mann Francke 1702-ben azt ajánlotta, hogy catechismus historicust kellene készíteni, amelyben
bibliai és világtörténeti példákkal lehetne illusz
trálni a vallásos követelményeket. Justus Gesenius pedig még 1658-ban összeállította az első
bibliai történeti tankönyvet, amelynek azonban
semmi sikere nem volt. Ötvenhat évvel később
ugyanezt a gondolatot Job, Hübner hamburgi
rektor karolta fel, akinek a neve is magyar szálló
igévé lett (Ez a dolog Hühnere) s magyarra fordí
tott könyve címéből is szájra kelt egy újabb szólás
mondás : a »gyengébbek kedvéért«.
»Száz és négy válogatott Bibliabeli Históriák,
a’ mellyeket az ó és uj testamentomi Szent írások
ból a gyengéknek kedvekért összve szedett Hübner
János.« Hübner János könyve közel száz éven át
rendkívül kedvelt volt. Németországban F. L.
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Zahn 1832-ben megjelent bibliai történetei törték
meg az uralmát.
Ezekkel a kísérletekkel a Kis Káté korlátlan
uralmának a napja is lealkonyul. A racionalista
szokratika félretette a kátét és magából a gyermek
leikéből igyekezett kibábászni és öntudatossá tenni
a benne rejlő hitet, a későbbi vallásoktatás pedig,
ha nem is szakított teljesen a kátéval, annyiban
mégis háttérbe szorította, hogy többé nem a kátéba
skatulyázta bele az összes elemi vallási ismereteket
(amint az még Győry Vilmos Kis Kátéjában is
található), hanem a különböző ismeretágakat fel
szabadította. Ma már az elemi iskolában is külön
tanítják a bibliai történeteket és az egyháztörté
netet is. És a konfirmációi oktatás sem abból áll,
mint régen, hogy a konfirmandusnak fel kellett
mondania Luther Kis Kátéját, vagy abból, amit
a későbbi századokban kívántak tőlük, hogy a Kis
Kátét a magyarázatok magyarázataival együtt
tudják, hanem ez is a rendszeres oktatás alap
elvére tért át.
A kátéoktatás anyaga, formája és módszere
körül az elmúlt századokban sok vita folyt,
amelyekből az szűrődött le, hogy a Kis Káté
klasszikus volta dacára sem ideális tankönyv,
azért a vallásoktatásban egyre jobban háttérbe
szorul. Nem alkalmas konfirmációi összefoglalás
nak sem, mert ma ennél jóval többet lehet és kell
is megkívánni azoktól, akik az egyház öntudatos
tagjai akarnak lenni. Ellenben éppen azért, mert
Lutherünk szellemének és egyházunk köztudatá
nak egyik legértékesebb emléke, a vallásoktatás
ban annyi tiszteletet és becsülést mégis megérde
mel, hogy minden evangélikus gyermek megta
nulja.
A Kis Káté eddig is az a kapocs volt, amely
a földkerekségén elszéledt evangélikusokat leg
jobban összetartotta. Százharmincöt nyelvre le
fordították (ezek közt 42 európai, 32 ázsiai, 42
afrikai, 9 amerikai-indián és 10 ausztráliai nyelv
van), belőle sarjadt Kálvin Institutioja és 1783-ban
az a badeni uniós káté, amely a Kis Kátét a heidelbergi kátéval hozta közös nevezőre (1836) s amely
más egyházak kátéira is hatással volt.
Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a Kis
Káté egyházunk egyik legértékesebb és ma is leg
elevenebb történeti emléke.
Ezt a helyét tartsa meg a jövőben is !
Az élet viharai nem egy mondását kimossák
a szivünkből, valamennyi fordulata sem ragad
meg örökre emlékezetünkben. Ez nem is fontos.
Csak egy pár lapidáris fordulata muzsikáljon a
szivünkben ! Az, hogy »mi az Ur Istent féljük és
szeressük«, meg az, hogy ő »minden gonosztól
megóv és megszabadít. . .«
Földvári Ábel.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Alexiné 10, Baky

Gyula 3, özv. Balogh Jánosné 3, özv. Bánky Donátné 2,
Beöreöndy István 3, Bölcsföldy Istvánné 6 , Bognár Sándorné 1, Cornides Béla 3, dr. Daubner Imre 3, dr. Descbán
Achillné 6 , Holub Pál 3, özv. Krész Jánosné 3, Macskássy
Sámuel 5, Marschalkó Géza 3, Mikus-Csák István 2, Mispál
Lajos 3, Murárik Pál 2, Onderka Gyuláné 6 , Patz Oszkár 2,
Rell Béla 3, Scheiring Ferencné 3, Schütz János 6 , Szerémi
Alajos 6 , Tóth Vilmosné 5, Vass Jánosné 6 , Vincze Pál 13
pengőt.
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A főpásztor
Mikor a boldogult Scholtz püspök társaságá
ban hallottam, hogy őt egyes túlbuzgó hívei fő
pásztornak szólították, megkérdeztem, hogy mit
szól a címzéshez? Uram öcsém — felelte a püs
pök — én ahhoz tartom magarrt, amit ilyenkor
a néhai Szász Károly szokott mondani, hogy ne
künk evangéliumi keresztyéneknek egy főpász
torunk van, az Ur Jézus Krisztus, kinek vala
mennyien csak bojtárjai vagyunk. Nem is igen
hallottam azután, hogy Scholtzot főpásztornak
szólították volna. Most azonban lépten-nyomon
olvassuk nemcsak napilapokban, de kimondottan
egyházi lapokban, sőt hivatalos kiadványokban is,
mikor püspökeinkről esik szó, hogy a főpásztor
igy, a főpásztor úgy, sőt némelyek szinte különös
gyönyört éreznek ezen elnevezés használatakor
és néha ok nélkül is Írják le és mondogatják. Nem
csoda, ha aztán maga a püspök is alkalmazza
magára e nevet és azt mondja : »Nem azért jöt
tem, hogy mint föpásztorotok elé virágot hintse
tek . . . Hozom atyai áldásomat«. . . Szeretnénk,
ha minden evangélikus testvérünk komolyan venné
azt a sokat hangoztatott elvet az egyetemes pap
ságról, mely teljességgel kizárja azt, hogy ember
társunkat főpásztornak vagy egyházfőnek szó
lítsuk, mikor a biblia egész világosan ezt a szép
nevet kizárólag Jézus Krisztusra alkalmazza.
(I. Péter 5, 4). Szeretnénk, ha mindenki komolyan
szívlelné meg az Ur Jézus intését: »Atyátoknak
se hívjatok senkit e földön ; mert egy a ti Atyá
tok, aki a mennyben van.» (Máté ev. 23, 9).
Az evangélikus egyház nem ismer papirendet
és hangsúlyozza, hogy a püspök csak »első az
egyenlők között«, (primus inter pares.) Maradjunk
csak meg e századokon át jól bevált elveknél és
alkalmazzuk is a gyakorlatban azokat. Tartsuk
szemünk előtt azt az elvet is »ha ketten teszik
ugyanazt, az nem ugyanaz» (Si duo faciunt idem,
non est idem). A római katholikus püspök jogo
san nevezi magát főpásztornak, mert egyházának
tanítása és joga szerint egyedül a nyáj gazdájá
nak, a pápának tartozik elszámolással, mert an
nak helyettese, megbízottja egy bizonyos terüle
ten. Az evangélikus püspök a hívek bizalmából
áll a kerület élén, annak tartozik elszámolni és
lelkiekben nincs nagyobb hatalma, mint bármely
más lelkésznek. Ép ezért elégedjünk meg a szép
püspök névvel, melynek egyházunkban évszáza
dos jogosultsága van és ne használjunk olyan
elnevezést, mely hitünk forrásával: a szentirással, történelmi múltúnkkal és a jelenben is vallott
elveinkkel ellenkezik.

HÍREK

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Junius 23-án prédikál Irányi Kamill, rádióközvetités,
énekel az énekkar.
Junius 29-én reggel 8 órakor évzáró ifjúsági istentisz
telet, melyen minden tanuló köteles megjelenni. Prédikál:
Gaál.
Várbeli iskolánkban junius 24-én d. e. 9—12-ig lesz
az evangélikus gyermekek beiratása. Felhívjuk az ev. szülő-
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két, hogy okvetlenül ezen a napon írják be gyermekeiket,
mert különben a kevés rendelkezésre álló helyre 25-én és
26-án nem evangélikusokat fognak felvenni és a későn
jövők kiszorulnak.
Olvasóinktól e számunkkal egyelőre búcsút veszünk
és nekik Istentől erőt, egészséget és jó nyaralást kívánunk.
Legközelebbi számunk, ha Isten is úgy akarja, szeptem
ber 12-én fog megjelenni. Addig is kérjük szeretettel a
hátralékos előfizetőket, hogy küldjék be mielőbb kiadóhivatalunknak az előfizetési dijat. E kérelmünket különö
sen azoknak a vidéki lelkésztestvéreknek figyelmébe ajánl
juk, kik évek óta kapják lapunkat és még semmit nem
fizettek, egy betűt sem Írtak és előfizetőket sem szereztek.
Lapunkra, mint kizárólag az ev. egyházi közérdeket szol
gáló eszközre, a helyes közvélemény kialakulásában nagy
feladat vár. Biztosítsák tehát anyagi és szellemi támogatá
sukkal további működését.
Budai ev. egyházunk junius 18-án este 6 órakor köz
gyűlést tartott, mely jóval 11 óra után ért véget. A gyűlés
kezdetén Sándy felügyelő bejelentette, hogy az egyházmegyei törvényszék részben hivatalos püspöki felhívásra,
részben magánpanasz folytán a lelkészt állásától felfüggesz
tette és az esperes a leik. hivatal ideiglenes vezetésével
Mohr Henrik óbudai lelkészt bízta meg, kit az elnöki tiszt
ben szeretettel üdvözöl. Alig olvasta fel Mohr lelkész a
jelentést az egyház múlt évi állapotáról, megindult a szen
vedélyes felszólalások sora. Valóságos gyülöletorkánok
süvítettek végig a termen, mely zsúfolásig megtelt. Ha
még nem tudtuk volna Üdvözítőnk kereszthalálából, hogy
mire képes a félrevezetett tömeg, ezen a gyűlésen minden
figyelmes szemlélő megtanulhatta. A heteken és hónapokon
át folyó aláírásgyűjtések és vendéglőkben megejtett szer
vezkedések megtermették gyümölcsüket : a közgyűlés
névszerint való szavazással, melyben a szabálytalanul be
adott női szavazatokat is érvényeseknek fogadta el az
elnökség, nagy többséggel nem fogadta el a presbyterium
által ajánlott zárszámadást, minek folytán a gondnok be
jelentette, hogy maga ellen fegyelmit fog kérni. A köz
gyűlés megvonta a Hegyen épített várostól a szubvenciót
és elrendelte, hogy a felfüggesztett lelkész segélykép ugyan
olyan összeget kapjon havonta, mint amennyit a törvény
előírása szerint a felfüggesztés tartamára visszatart az
egyház. Minthogy több presbyter lemondott tisztségéről,
a szervezkedett párt egyik főszónoka követelte, hogy az
egész elöljáróságot és a többi presbytert is lemondottnak
kell tekinteni és junius 30-ra tisztujitást kell kitűzni.
Sándy felügyelő ezt az indítványt, mint törvénytelent,
visszautasította és nem mondott ki határozatot, ellenben
bejelentette, hogy 36 évi egyházi szolgálatának ilyen mél
tánylása arra készteti, hogy maga ellen fegyelmi eljárást
kérjen a felsőbb hatóságtól.
A budapesti evangélikus leánykollégium 41 felsőbb
osztályos tanulója ötnapos tanulmányi kirándulást tett
tanárai vezetésével. Sárospatak várának és a kollégiumának
megtekintése után Sátoraljaújhely szép vidékét, majd
Széphalmon Kazinczy mauzóleumát és sírját tekintették
meg. Nyíregyháza temploma, iskolája, a Sóstó után a Hor
tobágy és Debrecen egyetemi épületei fejezték be a tanul
ságos utat. Végül a Nagyerdő csendjében a kirándulók
közt lévő vallástanár imája zárta be a kirándulást. Min
denütt egyházunk ottani vezetői és a hatóságok jártak
a kirándulók kezére és tették felejthetetlenné mindenki
előtt az együtt töltött öt napot, melynek során hazánk
szépségeit, emlékeit és a gyászos trianoni béke szomorú
következményeit figyelhették meg.
Kántori állás. A Budapest Ml. kerületi (Óbuda-Ujlak)
ág. hitv. evang. egyházközség megfelelő tudással rendelkező
kántort keres, aki az egyházi énekkar vezetésére is vállal
kozik. Fizetési feltételek, az állás betöltésével járó kötele
zettségek s egyéb tudnivalók megtudhatók az egyházközség
lelkészi hivatalánál: Budapest, III. kér., Zichy-u. 7. sz.
Levélbeli megkeresésre is szívesen válaszolunk. Mohr
Henrik, ev. lelkész.
A ,»Századunk“ társadalomtudományi szemle f. évi
5. számában (május—junius) három olyan cikket is közöl,
melyek az evangélikus ember figyelmére különösen méltók.
Első helyen kezd egy nagyszabású cikksorozatot, melyben
Szeberényi Lajos Zsigmond esperesünk, az alföldi parasztság
viszonyainak egyik legjobb ismerője, Parasztok a világ
háború után címmel leírja a parasztság általános helyzetét
a világháború előtt és után. A háború hatása az erkölcsökre,
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forradalom, kommunizmus, bolsevizmus és ennek propa
gandája nyernek érdekes megvilágítást a cikkben, üröm
mel látjuk, hogy a cikkíró, ki már 1905-ben irt erről a témá
ról jeles tanulmányt, azóta állandóan figyelemmel kisérte
a külföldi idevágó irodalmat és most hatalmas tanulmány
ban számol be munkájáról.— Mire kötelez a történeti múlt
címen Vitalis János elmélkedik a speyeri protestatio hősei
nek meg nem alkuvó hitéről és a mai protestantizmus hiva
talos képviselőinek felfogásáról, mely mintha nagyon
messze eltért volna az ősökétől. Megállapítja, hogy a protes
tánsuk már szinte elfelejtették a Borromaeus-enciklikát,
még ma sem ismerik fel a pápai törvénykönyv igaz jellegét
és mintha nem vennének tudomást a »Magyar Kultúrádról
sem, mikor a speyeri protestatió négyszázados emlékünne
pén úgy Antal Géza ref. püspök, mint br. Radvánszky
Antal egyetemes felügyelő a történelmi kér. egyházak
összefogását kívánják a közös ellenség ellen. Ki az a közös
ellenség? Nagy vonásokban rámutat arra, hogy a protes
tantizmusnak nincs oka sem a szabadkőművességben, sem
a szociáldemokráciában ellenséget látni. A protestantiz
musnak előre kell néznie. Ha élni akar őszintén, becsületeten kell a felvilágosodás és a társadalmi igazság álláspont
jára helyezkedni. — A harmadik cikket A keresztyénség és
a spiritizmns elmen Szimonidesz Lajos irta és ismerteti —
Domokos László: A szellem élete. Az evangéliumi tanítás
a huszadik század világosságában ciniü müvét, mely
1928-ban 553 lapon jelent meg. Cikkíró kiemeli, hogy
Domokos László a legideálisabb spiritiszta felkészültséggel
a keresztyén spiritizmusnak olyan világ képét rajzolja
meg, amilyen még nincs a magyar irodalomban és amely
külföldi viszonylatban is bárhol a legelső helyek egyikére
tarthat igényt. Bár a cikkíró a spiritiszta elgondolásokat
fantasztikusoknak találja, mégis elismeri, hogy az ismerte
tett könyv végig vezet az emberiség művelődésének és fejlő
désének történetén, ismerteti a spiritisztikus tüneményeket,
uj erkölcstant ad és olyan vallásos távlatot nyit, amely
mélyebb és fenköltebb, mint a mindennapos vallásos
materializmus.
Az ev. papnék szövetsége junius 10-én a Deák-téri
templomban az özvegy papnék otthona javára jól sikerült
hangversenyt rendezett, melyen Zalánfy Aladár orgona
játékával, Sponerné Martin Anna énekével és Barabás
Lidia hegedulésével gyönyörködtették a megjelent közön
séget.
A brit és külföldi bibliatársaság bevétele az utolsó
évben 417.640, kiadása 416.400 font volt. Egy fontban van
240 penny. Egy font bevételből esik 8 értékpapírok kamat
jára, 17 a londoni központnak juttatott ajándékra, 36
hagyományokra, 81 külföldi és hazai (angol) fióktársaságok
gyűjtéseire, 98 eladott bibliai iratok árára. Az egy fontnyi
kiadásból esik 3 penny régi szolgák járadékára, 5 a köz
ponti hibliaház k öltségeire (javítás, világítás, adó, bizto
sítás, írószerek), 6 évi jelentés, folyóiratok, irodalom és
hirdetésekre, 15 a titkári, irnoki és képviseleti személyzet
fizetésére, 19 a külföidi ügynökségek és titkárságok költ
ségeire, 30 kolportázsra, 32 áruházak, raktárak, szállítási
és fuvarozási költségekre, 130 a biblia fordítására, nyom
tatására és kötésére.
Örömmel emlékezünk meg e helyen a május hó 26-án
lefolyt középiskolai tanulmányi versenyről, melyből 50
résztvevő középiskola legjelesebb tanulói között a pesti
ev. főgimnázium tanulói érték cl a legszebb eredményt,
mert 17 ponttal az első helyet szerezték meg iskolájuknak,
mely eddig is legelső helyen állt e versenyekben. Bár nem
értékeljük túl e versenyeknek eredményeit, ezek által is
bizonyítva látjuk, amit mindig hirdetünk, hogy az evan
géliumi keresztyénség, amint azt egyházunk képviseli,
a leghathatósabb nevelési tényező, mert bár nagyon hang
súlyozza az isteni kegyelem nélkülözhetetlen szükségét az
üdvösség elnyerésében, mégis a keresztyén egyházak között
a legnyomatékosabban hirdeti az egyes ember erkölcsi
felelősségét és ezért a legjobban fejleszti ki a kötelesség
érzetet is. Ez az oka annak, hogy az ev. népek ugyanazon
faji és földrajzi viszonyok között műveltebbek és vagyo
nosabbak is, mint más vallásban élő fajrokonaik vagy honfi
társaik. A reformátusok ezért maradnak el az evangéliku
sok mellett a versenyben, mert a praedestinatio (az üdvre
való kiválasztás) gondolata megbénítja sok léleknek sza
bad szárnyalását és erőkifejtését.
Hol töltsük vakációnkat? A Bethánia-Egylet olyanok
számára, akik csendességben, egyszerű viszonyok között
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testi pihenésre, lelki üdülésre és épülésre vágyódnak, fel
ajánlja junius 15-től ízbég község területén a Bucsina-patak
kies völgyében bérelt nyaralóját, hol naponta négyszeri
étkezést és egészséges lakást (ágynemű nélkül) napi 4.50
pengőért nyújtana. Helyi érdekű villamos Budapestről
óránként közlekedik, melyhez Szentendrén autóbusz (24 fil
lér) csatlakozik, vagy gyalog 30 perc. Jelentkezések a
Bethánia-Egylet titkári hivatalában, Budapest, VIII.,
Gyulai Pál-u. 9.
Isten felé. Paulik János nyíregyházai evang. lelkész
és az Orsz. Evang. Lelkészegyesület érdemes elnöke papi
szolgálatának 40 éves fordulójára a fenti cim alatt 70—80
ünnepi beszédből álló kötetet szándékozik kiadni. Előfize
tést hirdet kötetenként 10 pengő árban. A könyv 30— 32
ivre terjedne és úgy lenne megszerkesztve, hogy abban
adventtői az egyházi év végéig minden ünnep- és vasár
napra találhat vallásos elmélkedést a szives olvasó az illető
ünnepkörök gondolatkörének megfelelő tartalommal. Ezzel
az evangélium ügyét kívánja szolgálni az ismert nevű szó
nok, kit vallástanári működéséről fővárosi evang. közönsé
günk is jól ismer. Vállalkozását melegen ajánljuk olvasóközönségünknek. Dr. Sz. M.
Ferret lelkész, az erkölcsök védelmére alakult liga
elnöke Roubaix városban, bepörölt egy újságárust, ki
közszemlére tett ki eladásra szánt lapokat, melyek a jó
erkölcsöket sértették és, a Douai városi törvényszéktől
érdekes Ítéletet nyert. Az árus azzal védekezett, hogy ő
nem vonható felelősségre, mert a vállalat, melynek szol
gálatában áll, küldte neki eladásra a lapokat. A bíróság
nem fogadta el e védekezést, mert a lapok erkölcsrontó
mivolta szembetűnő volt minden jóizlésü ember előtt és
ezért nem volt szabad azokat a kioszk kirakatába helyezni.
Ezért a bíróság az árust 6 hónapi fogságra és 2000 frank
birságra Ítélte. 1929 január 26-án. (Evangile et Liberté).
Afrika. René Leblond francia konzul repülőgépen
indult el Marokkó déli részéről, hogy térképfelvételeket
készítsen. A Sahara kellő közepén, ismeretlen, elhagyott
helyen leszállni kényszerült s csakhamar benszülötteket
látott köréje seregleni. A legrosszabb sorssal kezdett szá
molni, de legnagyobb meglepetésére nagy tisztelettel fo
gadták. Megtudta, hogy zsidó telepen van, melynek lakosai
1866 óta nem láttak fehér embert. A világháborúról is csak
kósza híreket hallottak. Ámbár arab nyelven beszélnek,
a héber írásjeleket használják és megőrizték vallásuk szo
kásait és szertartásait.
Luther szövetségi tagdijat fizettek : Bánky Donátné,
Dévény Károly, Dévény Károlyné, Dévény Márta, Dévény
Dezső, Dévény Jenő és Zsenis János 2—2 pengőt.

Kisegítő lelkészi teendőket készséggel
vállal Bohár László ny. ev. lelkész. Cím.
Budapest, II., Fő-utca 70. Telefon: Aut.
517-60, vagy: Pestújhely, Bosnyák-u. 7.

1929 juníus 20

Kellemes nyaralás felnőtt leányok részére havi 150 P
fejében julius és augusztus havában Eperjesen. Teljes
ellátás, fürdőszoba, zongora, harmonium, ping-pong,
könyvtár magyar, német, francia) használat. Strand.
Tennisz. Pompás kirándulási alkalmak csoportos rende
zéssel, minimális részvételi díjjal: Sáros, Szepes, Gömör,
Abaujmegyék és a Tátra csodaszépségeihez. Bővebb fel
világosítást ad : Fábry Viktor evang. lelkész, Presov (Eper
jes) CSR.
Kiváló tehetségű, szegénysorsu egyet, bölcsészhallga
tót, aki jelenleg államköltségen a római Collegium Hungaricumban végzi tanulmányait, a nyári időre nevelőül
ajánl a pécsi evang. lelkészi hivatal. Ugyanitt közelebbi
felvilágosítás szerezhető.
Kozma Lajos hentes és mészáros II., Retek-u. 61.
ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit. Kéri a hittestvérek
támogatását.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogány-utca 50.
a Budai Apolló mellett (Tel. 546—67) hittestvéreknek je
lentős kedvezményt ad.
Orvosi hir. Di* Máthé Lajos fogorvos, protestáns
egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi
rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben része
síti. Rendelés 10— 1 és 4— 6 óráig.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
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Budapest V., Wurmutca 3.

Telefon:

Automata

8 1 6 — 54

Szállít i z z ó 1 á m p á k a t és m in d en v i l i a m o s c i k k e t.
S z e re l és javít. ♦
E vangélikus hittestvéreink szállítója

Olvasóink szives figyelm ébe!
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, <gy szem
üveg olvasáshoz, Íráshoz, távollátasra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javiása a legnagyobb garantia mellett.

Libái

optikai

specialista,

Andor

lencsegyártó

Budán, II., Fő-utca 4. — Telefon: A. 535— 26. — Alapítva 1846

AZ ÖREG DIÓFA
ÉTTERMEI
TULAJDONOS

Elsü Plagsrar

HOFFMANN JÁNOS
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Á lt a lá n o s B iz t o s it ő T á r s a s á g

E S T É N K I NT
CIGÁNYZENE

A lak u lt 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-tér 1.
A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

Az evan gélik u s egyháznak harm inc év óta
szerző d éses biztositó társasága

Á goston

v i l l a m o s s á g i

Esküvőkre és társasvacsorákra kül ön h e l y i s é g e k

Fiókjai vannak az ország egész területén.
Elfogad biztosításokat a következőkre:

E m berélet é s b a le se t, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, b etörés,
pénztári kik ü ld ött kirab lása, szállítm ány, ú ti
poggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.

HERCEG ESTERHAZY
HUSÁRUGYÁR
hentesárui és konzervkészitményei megbízhatók, kitűnőek

JANKÓVITS BÉLA

DROGÉRIA ÉS FESTÉKÁRU ÜZLETE
T E L E F O N :

5 3 5 -4 5

ÉS

536—76

B U D A P E ST , I. KÉR., A LK O T Á S
É S M Á R V Á N Y -U T C A SA R O K

Szolid kiszolgálás! ^ Olcsó árakj
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Gyártelep: Kapuvár, Sopron vármegye

WODIANERF. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
Telefon: 895-11
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelői: Kin Ferenc
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A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI H ETILA PJA
FŐSZERKESZTŐ

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

Or. SCHINDLER GYULA

ELÖFIZE1 ÉS FÉLÉVRE 3 PENGŐ
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szabadság

. . . Megismeritek az igazságot s az igaz
ság szabadokká tesz titeket. |án. e. 8. 32.

Már kis iskolás koromban, mikor kertünk
valamelyik zugában titkon lapozgattam ütöttkopott Petőfi kötetünkben, ezerszer is elolvastam
lázas gyönyörűséggel »A Farkasok Daláéból ezt
a verset :
Fázunk és éhezünk
S átlőve oldalunk.
Részünk minden nyomor . . .
De szabadok vagyunk.

Azóta is mindig lobogott a vérem, ha szabad
sághősökről, vagy népek millióinak a szabadságért
vívott küzdelmeiről olvastam és sohasem volt
nékem szebb muzsika ezen a világon, mint az,
hogy : Kossuth Lajos azt üzente . . Még ma is,
mikor »a tél dere már niegüté fejemet«, úgy álmo
dom, hogy legszebb halál volna őszi derülő avar
ban, vagy harmatos tavaszi hajnalon a gyergyói
havasok lejtőjén diadalmas előnyomulásban fel
bukni a szabadságért, az egész szabad Magyaror
szágért. S hogyne álmodnám azt a szép álmot,
mikor az én uram Jézusom is ezt mondja bucsuzóra szomorú tanítványainak : »Megismeritek az
igazságot s az igazság szabadokká tesz titeket«,
Neki, »aki . . . . szolgai formát vett magára s enge
delmes volt mind halálig, még pedig a keresztfá
nak haláláig« a szabadság a legnagyobb földi kin
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csek közül valónak látszott, mert megriadt tanít
ványait azzal biztatgatta s ha az Isten fia igy érezett, hogyne vágyódna, sóvárogna az Istennek
minden teremtménye utána. Szabadban, az Isten
szabad ege alatt nyílik csak ragyogó szinpompájáhan a virág, szabad erdő csendjében dalol bol
dogan a madár, az aranyos kalitkában meg busán
hajtja oldalt kicsi fejét. De az Istennek minden
teremtménye, a szabad madár is érzi, hogy a sza
badságnak is vannak korlátái. A száraz tarlók reb
benő lakója, a fogoly madár meghal a kalitkában,
de a költés idején hetekig ül csendben a fészkén
s csak az embernél, az Isten képére teremtett em
bernél lesz a szabadságból gyilkos szabadság. Csak
néhány példa rá s már látjuk, hogy az egyik leg
főbb jó a világon, átoknak forrása lehet arra, aki
visszaél vele. ím e : fiatal leányok ezrei csatangol
nak ma szabadon a világon ruzsos ajkukon fölé
nyes mosollyal s olyan szavakkal, hogy porló
nagyanyáik nagybajusza kocsisai is belepirultak
volna. Nincsen előttük szülői tekintély, nincsen
becsületben őszült fej, nincsen tisztes hagyomány
s arcukon más virul, de nem a lányos szemérem.
Akik valaha széltől is óvott szemefénye voltak a
háznak, azok ma olyan mozdulattal ugranak le a
»motorcykli«-ról, úgy nyúlnak a cigaretta után,
hogy régente ilyet látva, kalodát és seprüt emle
gettek volna. Hogy megváltozott a világ körülöt
tünk s hogy a változott világban nekik is több
szabadság jár, mint régen, azt mindenki tudja.
De amit vesznek maguknak, az nem édes, éltető
szabadság, hanem halálos szabadosság, amely
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sok ezernél végződik azzal, hogy egyszer sötét
estén úgy érzik, mintha hívogatnák őket nyugtató
ölelésre a Duna hullámai. Minek vádaskodunk
azonban csak rájuk? Hát az ifjú, aki egy-egy
estére elszabadul a szülői fegyelem alól, a férfi,
aki a feleség mellől, a gyermekek közül elmegy
barátai közé néhány órára, a feleség, aki ura nehéz
keresményén egyedül megy divatos fürdőhelyre,
mire használja sokszor a szabadságot. S mi édes
valamennyien, akiknek Isten a jó és a rossz kö
zött szabad választást engedett, nem a tiltott
fáról tépji'ik-e az almát, s szemünk előtt tartjuk-e,
amit üdvözítő Urunk tanítványainak m ondott:
Megismeritek az igazságot s az igazság szabadokká
tesz titeket.«?
Mikor ott áll a római procurator Pontius
Pilátus előtt, az vállvonogatva kérdi tőle : »Quid
est veritas?«. (Mi az igazság?) Valami későbbi jám
bor keresztyén lélek ugyanazon betűk más elhe
lyezésével adja rá a feleletet: »Est vir, qui
adest !« (Az, aki előtted áll !) Igen, Ő az igazság,
akinek megismerése nélkül nincsen szabadság.
A Jézus nélkül való szabadosságnak ára szörnyű
rabság : a bűnnek, halálnak, az alkoholnak, a gya
lázatnak, a szenvedélyeknek örök rabsága. Csak
a mámor percében látszik virágos szabadságnak,
de igazában zörgő rabláncokat rak rád. De ha
magadra veszed az ő igáját, amint megismered az
ő szabadságlevelének, az evangéliumnak igéit,
akkor nem rabláncok, hanem aranyfonalak szorí
tását érzed, amik mindig lágyabban simulnak
rád, aniig végre boldog, szabad érzésben ujjongsz
fe l: »Én és az Atya egy vagyunk«. Eltűnik a sza
badosság minden rabsága. Tiszta életed tudatá
ban bátran nézel az emberek szeme közé : azaz
nincs már félelem, hiszen tudod már : »Ne félje
tek azoktól, akik a testet ölik«. Nincs már gyötrő
gond, mert érzed, hogy neked szól az : Ne aggód
jatok a holnaptól, mert a holnap gondot visel az
ő dolgairól. Nem bánt a lelkiismeret furdalása,
hiszen nem szenvednek átka alatt, hanem : »Bol
dogok, akiknek szivük tiszta«. Megismered az
igazságot s szabad léssz, boldog, szabad ember
úgy, ahogy Luther mondja : Die Seele ist nicht
unter Kaisers Gewalt, er kann sie weder lehren,
noch führen, weder töten, noch lebendig machen,
weder binden, noch lösen, weder richten, noch urteilen.
(Lelkünk nincsen a császár hatalmában, sem nem
taníthatja, sem nem vezetheti, meg nem ölheti,
fel sem élesztheti, nem bilincselheti meg, fel sem
oldozhatja, nem biráskodhatik rajta, el sem Ítél
heti.) Aranykoronás római cézárok, kiknek egyet
len szavára vérbe borult a világ, uralkodtatok-e
a tanítványok szabad lelkén s megtudtatok-e
állni az igazság előtt? !
Balatonfüred fürdő, 1929.
t
szg.
Szüts Gábor munkatársunk, ki spanyol-influenzából
származó hosszas betegségéből felépült, jelenleg néhány
hétre Balatonfüreden üdül. Mint értesülünk, távozása előtt
már egyháza ügyeivel foglalkozott s hivei őszinte örömére
templomi szolgálatot is végzett.
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Rádióisteniiszteteteink
cenzúrája
Augusztus hó 4-én Ligeti Ede sajókazai lel
kész tartotta templomunkban a rádiós istentisz
teletet. Másnap a »Reggel« c. lapban panaszos
levél jelent meg. A panaszos azt állította, hogy
»a kétórás prédikációban kizáróan arról volt szó,
hogy az ország elvesztését a zsidóknak köszön
hetjük, a zsidó mind csaló, mindenkit becsap és
mindenre kapható«. Ugyanaznap délután ez a
panasz némi változással az Esti Kurírban is
megjelent. Az Esti Kurír ebből az alkalomból
egy névtelenül maradt riporterével nagy nyomo
zást is rendezett. A nyomozás semmit nem állapí
tott meg, pedig meg kellett volna állapítania,
hogy a prédikáció nem tartott két óráig s hogy
a beszédben a kifogásolt ostoba és gonosz általáno
sítások nem voltak benne. Vagyis a levélíró nyil
vánvalóan hazudott és mindakét újságot egy
szerűen félrevezette. E helyett azonban a lap
ebből a hazug és rágalmazó incidensből kifolyólag
felvetette a felelősség kérdését és azt követelte,
hogy a rádió vezetősége találja meg a módját
annak, »hogy kivétel nélkül minden leadást előre
ellenrőrizzen és ne adjon le olyan beszédeket,
amelyekből ilyen félreértések keletkezhetnek« és
ehhez hozzáfűzi azt a fenyegetésképpen hangzó
kijelentést: »Mindenesetre ezer>tul a. kényesebb
beszédeket gyorsírásban fogjuk megörökiteni. És
a félreértésekért a rádió vezetőséget felelőssé
tenni. Vita nélkül.« Két nap múlva meg, mikor
Ligeti beszéde hitelesen közölt szövegéből nyilván
valóan láthatta, hogy misztifikáció történt, ahe
lyett, hogy egy kicsit szégyelte volna magát,
megint csak kijelentette: »Ez a félreértés is
csak a mi álláspontunkat támasztja alá, amely
szerint a rádió vezetősége felelős minden leadásért,
minden szónoklat, minden beszéd, minden elő
adás közvetítéséért. Az egész ügy egyetlen kon
zekvenciája ez a megállapítás és ezzel kapcsolat
ban az is, hogy a rádió ezt a felelősséget csak úgy
vállalhatja magára, ha kivétel nélkül minden
előadást előre ellenőriz, illetve a felolvasások,
szónoklatok és előadások kéziratait a leadás előtt
átnézi.«
Az Esti Kurírnak ez ellen a hallatlanul indo
kolatlan, páratlanul éretlen és reakciós követe
lése ellen a Nemzeti Újság szólalt fel s azután
lecsillapodott az ügy. Hogy vannak vagy lesz
nek-e következményei, nem tudjuk, azonban
mégis azt hisszük, hogy e mellett az ügy mellett
több szempontból érdemes megállni.
Először megrágalmaztak egy evangélikus lel
készt és ország-világ előtt pellengére állították,
hogy olyan ostoba, hogy az ország elvesztését
a zsidóknak tulajdonítja és hogy Jeruzsálem pusz
tulásának az emlékét arra használja fel, hogy
hazugul általánosítva megbélyegezze a mai zsidó
ságot. Arról, hogy a névtelen levélíró a 37 perces
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beszédet kétórásnak hazudta, nem is szólva. Illik
ez ? Szabad ez ? Méltó ez olyan lapokhoz, mint
a Reggel és az Esti Kurír ? . . .
Másodszor az egyik ebből a hazug incidensből
kifolyólag cenzúra után kiált. Ne kutassuk azt,
hogy az Esti Kurir liberális világnézetű lap-e s ne
firtassuk, hogy más körülmények közt mi az elvi
álláspontja például a hatósági előzetes sajtó és
beszédcenzurával szemben, de vessük fel mégis
azt a kérdést: micsoda fogalmai vannak egy ilyen
lapnak a vallásszabadságról, hogy ilyen vak
merőén kiabál az előzetes cenzúra után ? . . .
Hogy képzeli ez az újság a lelkiismereti szabadsá
got, az egyéni meggyőződést és az intézményesen
biztosított, eddig előzetesen meg nem nyirbált
vallásszabadságot ? Hogy gondolja, hogy a rádió
kedvéért akad egy egyház vagy egy lelkész, aki
erről a hallatlan jogról lemond, aki meg hagyja
aláztatni magát, aki egyéni felelősségét kikap
csoltatja és tűri, hogy azt a rádió igazgatósága
vállalja át magára ? . . .
Vagy rádióba beszélni annyi, hogy most
sutba kell vágni az Isten előtt való evangéliumi
felelősségérzetet, el kell feledkezni négyszázezer
magyarországi és egy csomó idegen földön élő
evangélikus hívünkről, a mi láthatatlan egy
házunkról és néhány kákán is csomót kereső, népe
kétezer esztendős bűnei miatt ma is remegő zsidó
vagy egy pár jezsuita kedvére beszélni ? ! Hogy
ezek a szónokot jó fiúnak tartsák és épüljenek
a beszédén ?! Lehetne ilyen körülmények között
egyáltalán igazán evangélikus egyházi beszédet
mondani ? ! . . . Az egész okvetetlenkedés önmagá
ban nevetséges, de ha akár a lapok, akár a rádió
igazgatósága nehány vendéghallgató kedvéért csak
távolról is meg mernék próbálni azt, hogy az egy
házi beszédek előzetes cenzúrájának a gondolatát
erőltessék, nemcsak az evangélikus és az egész
protestáns közvéleménynek egy emberként kell
tiltakoznia ellene és ha ez a terv testet öltene,
a leghatározottabban kell azt követelnie, hogy az
egyházi beszédek közlése ne függjön a rádió
igazgatóság kényétől-kedvétől, hanem az egy
házaknak legyen módjukban ettől függetlenül
prédikációt közvetíteni.
' Ettől az indcidenstöl teljesen független annak
a kérdésnek a tisztázása, hogy a mostani rádió
leadások homiletikailag és szónokilag azon a nívón
vannak-e, hogy egyházunkat a szó igaz értelmé
ben reprezentálják. Ez a kérdés más lapra tar
tozik, aminek a megbeszélése szintén fontos egy
házi feladat. Előbb azonban ezt a támadást
kell visszavernünk. Meg kell állapitanunk, hogy
Ligeti Edét beszéde miatt meg nem érdemelt
támadások érték, hogy ebből az alkalomból a pré
dikációk előzetes cenzúrázásának a követelése
illetéktelen okvetetlenkedés, hogy ez az előzetes
cenzúra csak egy beteg agyban megszületett gon
dolat lehet. De hogyha erőltetnék, egyházunk
a legélesebben tiltakozik ellene, ezt az ötletet
vallásunk szabadsága és papjaink Isten előtt
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való felelőssége ellen intézett merényletnek tekinti
és mint ilyet utasítja vissza.
• Földvári Ábel.

RUDNAY

J

szül, Veres Szilárda
1 8 4 2 -1 9 2 9 .

A váchartyáni »Rudnay-kert« terebélyes hárs
fájának lombjai szomorúan árnyékolják be a friss
hantokat. Ott, ahol annyi szép gondolat, költői
érzés, jótett, de a példás élettársnak és anyának
sok szomorú emléke is termett, ott alussza örök
álmát a magyar nagyasszony: Rudnayné. Tisz
telői oda kisérték a magyar nő művelődését mun
káló, a szépért, jóért igazért rajongó, ihletett lelkű
igaz magyar nemes úrnőt, aki 1929 jul. 28-án
hunyt el 88 éves korában.
Rudnayné, Veres Pálnak, Nógrád megye érde
mes alispánjának és Beniczky Herminnek, a ma
gyar nemzet története egyik legkimagaslóbb nő
alakjának egyetlen gyermeke volt. Gyermekéveit
Kossuth, Petőfi, Arany romantikus korában élte.
Iskolaévei a gyászos Bach-korszakra esnek, ami
kor Tompa és Vörösmarty ébresztették a nemze
tet. A fölserdült hajadon testi és lelki szépsége,
hazafias érzülete akkor hódított, amikor szárnyra
kelt a család jóbarátjának remekműve: »Az em
ber tragédiája.« És a pezsdiilő, teremtő nemzeti
munka korában a boldog anya keblén örömvirá
gok nyíltak. Megérte imádott édesanyja alkotá
sainak fel virágozását, meg a borzalmas háborút
és a szörnyű kommünt. Végül — talán a sok meg
rázkódtatástól is — elvesztve szemevilágát, költői
lelkének világánál a nagy múlt emlékeinek élt és
Miltonhoz hasonlóan tollbamondta »Emlékeim«
címen gazdag életének szép történetét.
Gyermekéveinek szép emlékei besugározták
egész hosszú, áldásos életét. A gondos édesanya
kiválasztotta a legjobb nevelőket. E kor finomlelkű költői: Győry Vilmos, Dalmady Győző és
Zelenka Pál a később nagyhírű ev. püspök nevel
ték melyen vallásossá és Petőfi, Arany költészeté
nek múlhatatlan szépségeivel alakították fogé
kony lelkét költőivé. Talán hajlamát fejlesztették
oly irányú jellemvonássá, hogy »ábrándos lelke
rajongással, imádással függött a költészeten és
hazáján«.
De legmaradandóbb és egész hosszú életére
kiható volt édesanyjának, Veres Pálnénak egyéni
sége. Veres Pálné lelkében először mint kötelességtudó és gyermeke jövőjét mindenek felett előbbrevalónak tekintő anyáéban fogantak meg azok
az eszmék, amelyek őt később általában a magyar
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nőnevelés ügyénekTapostolává avatták. Egyetlen
gyermekének nevelésénél elve: »Életem legfőbb
feladata legyen, gyermekem lelkét lehetőleg közel
vezetni a mennyeihez és fölébreszteni benneTaz
igaz vallásosságot. Nem a talentum, nem, a nőnek
valódi értékét a kedély fenkölt tisztasága adja
meg.« A mély, igaz vallásosság mellett »a nőnek
legfőbb ékessége és minden tudásának koronája :
a háziasság, miáltal a családi tűzhely éltető lelke,
boldogító központja lehet«.
E két vezérelv mellett Veres Pálné igen sok
oldalúan nevelte gyermekét. Az akkori általános
felfogás el is Ítélte a leánynak ilyen irányú kiműve
lését. »Csak nem akartok leányotokból professzort
csinálni. Ő nem lesz a mi fiainkhoz való«. Zsörtölő
dött egyik rokonuk. De mennyire tévedett e ro
kon, mert Rudnayné példás feleség, anya és házi
asszony lett, aki legnagyobb örömét, boldogságát
családja körében, négy gyermekének és a háztartás
mintaszerű irányításában találta.
Szüleinek vanyarci (Nógrádm.) kastélyában
már gyermekkorában megszokta a szives vendég
látást. Veres Pálné háza a kor legértékesebb
férfiainak és hölgyeinek találkozó helye volt.
Ugyanígy országos hirüek voltak a váchartyáni
Rudnay-kastély és később pesti (akkor) Borz
utcai Rudnay-ház »zsurjai», ahol irók, tudósok,
államférfiak valóságos kis akadémiát rendeztek.
Rudnayné, gyermekeinek felnevelése és ellá
tása után, teljesen édesanyja szellemi örökségének
fejlesztésére szentelte életét.
Veres Pálné 1867-től történelmi jelentőségű
működést fejtett ki. Az elhanyagolt nőnevelés fej
lesztésének érdekében harcolt, izgatott, munkál
kodott. E fenkölt lelkű nagyasszony korának elő
ítéleteivel dacolva, törhetetlen kitartással és szinte
a férfit megszégyenítő eréllyel küzdött a magyar
nő magasabb szellemi művelődésének érdekében
és e célból megszervezte az Országos Nőképző
Egyesületet, majd 1868-ban megalapította a Veres
Pálné Intézetet, amely azóta annyi ezer kiváló,
művelt anyát nevelt és annyi ezer urileányt segí
tett hozzá méltó kenyérkeresethez.
Veres Pálné emlékét hirdetik és őrzik: az
Erzsébet-téren a művészi márványszobor; a két
nőnevelő-intézet: Veres Pálné leánygimnázium és
Veres Pálné leánykollégium, továbbá az utóbbival
kapcsolatos leányinternátus ; az országszerte ezen
intézet mintájára létesült számtalan leányiskola
és végül a róla elnevezett utca a Belvárosban.
A nőnevelés e nagyhírű intézményeinek veze
tésében Veres Pálnénak, élete alkonyán, nélkülöz
hetetlen támasza és segítőtársa volt Rudnayné.
Őt 1889-ben az Országos Nőképző Egyesület alelnökévé választották meg. A nagyasszony a vá
lasztást nehezen és csak édesanyja egyenes kíván
ságára fogadta el. Szinte végrendeletszerüleg szólt
a halállal küzdő édesanya leányához "1895-ben :
»El nem hagyhatod anyád szellemi örökét.«
Rudnayné, akinek egész valója, minden lépte,
minden lélekzete édesanyja lényének kisugárzása
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volt’ és lelkülete át volt szőve az iránta táplált
hálaérzettől — nem ellenkezhetett.
Édesanyjának végrendeletszerü kívánsága jel
mondata lett. Lelkének egész melegével és önzet
lenségével fáradozott anyja szellemi örökségének
megszilárdításán és felvirágoztatásán. 1911-ben,
hetvenéves korában, mint elnök vette át az Orsz.
Nők. Egy. vezetését. A nőnevelés terén kifejtett
nagy érdemeinek jutalmául és elismeréseid a király
1912-ben az elsőosztályu Erzsébet-renddel tün
tette ki.
Ebben az időben hivatalosan kerestem fel a
nagyasszonyt a szerény elnöki irodában. Halkan
kopogtam.Hirtelen kinyílt az ajtó és a nagyasszony
titkárnője suttogva engedett be, figyelmeztetve,
hogy nesztelenül foglaljak helyet. Karosszékben
szendergett a nagyasszony. A titkárnő az intézetre
vonatkozó és kötetet kitevő memorandumot olva
sott fel. A nagyasszony minden szakasz után,
anélkül, hogy szemét felnyitotta volna, halk, von
tatott hangon Íratta megjegyzéseit a memorandum
szélére. Amikor a felolvasásnak vége volt, csodá
latos, a nagyasszony pontosan emlékezve a memo
randum minden pontjára, még néhány mondat
kijavítására kérte a titkárnőt. Azután felnyitotta
szemeit, meglátott és szívesen fogadott. Bucsuzás
után a titkárnő kikisért, én visszatartottam és
kértem : »Fejtse meg előttem e csodát ! Hiszen
a nagyasszony aludt és mégis emlékezett a memo
randum minden mondatára, sőt alvásában a leg
találóbb és bölcs megjegyzéseit m ondta tollba.«
»Igen, tanár ur, — felelte a titkárnő — ez
előttem már nem csoda, csodálatosabbat is tapasz
taltam a nagyasszonynál. Úgy van, tanár ur, a
nagyasszony teste aludt, de a lelke ilyenkor is tel
jesen éber és az emlékezőtehetsége páratlan.« Ezzel
visszasietett.
Sokszor hallottam, hogy a nagyasszony az
íróasztalnál az éjt eggyé tette a nappallal, ha az
intézet érdekében fáradozott.
Jelmondatát, melyet tizenhatéves korában
választott teljesen betöltötte : »Ne tekintsd az életet
élvezetnek, hanem kötelességnek/«
A kommün után, mely megrázta Veres Pálné
»szellemi örökét« is, szeme világa teljesen elborult.
Visszavonult váchartyáni magányába, de nem
pihenőre. Ekkor mondta tollba »Emlékeim 1847—
1917» c. művét, mely csakhamar vaskos kötetben
nyomtatásban jelent meg és napilapok, folyóiratok
a legnagyobb elismeréssel fogadták.
A mi lapunk, a »H. É. V.« tisztelt olvasói is
gyönyörködhettek még két szép, költőileg megirt
cikkében. Utolsó Írását Masznyik Endre nagy ha
lottunk temetésekor, az ő emlékének szánta.
A budai Luth. Szöv. a nagyasszonyban diszelnökét
gyászolja. Élete, működése és szép »Emlékei« min
den magyar hölgynek, és különösen evangélikus
hölgynek példaadásul szolgálhatnak.
Áldott legyen emlékezete !
Dr. Schindler Gyula.
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Halotti beszéd
A koporsón, a ravatalon
tenger virág és sok-sok koszorú,
Akinek hozták, fekszik hallgatagon,
arcára kin fagyott s homlokán ború.
Rózsátok illatát ö már nem érzi,
harmat gyöngyeikben sem gyönyörködik,
többé tövisük kezét sem vérzi, —
nyugalma felett a halál őrködik.
Mert nem jöttetek, mikor egyedül volt ?
Sirtatok vón vele, mikor szive fájt !
Mért nem tudtátok ezt a sok virágot
útjára hintni, mig veletek járt ? / . . .
Akkor örült volna ! . . . Most porladó szivén
örömet se keltve hervad a legdrágább virág. . .
Ha kit szeretsz, szeresd mig él híven,
akkor lesz szebb és boldogabb e szomorú világ ! . . .
S zí mon idesz La jós.

A budapesti egyházmegye közgyűlése
Szept. 6-án folyt I« nagyszámú egyházi képviseld jelen
létében a deáktéri díszteremben. Dr. Mikler Károly egy
házmegyei felügyelő megnyitójában jelezte, hogy lehet
séges, hogy ez a közgyűlés talán az utolsó mai összetéte
lében, mert a zsinati javaslatok munkája annyira előhaladt,
csak a szövegezés van még hátra, hogy a legközelebbi
megyei gyűlés esetleg már az uj törvény alapján fog imgtartatni. A zsinati bizottságok gyökeres reformokat készí
tettek elő, szinte azt lehetne mondani, hogy meglepő uj
alappillérekre akarják építeni az egyh. alkotmányt. A leg
lényegesebb újítás az, hogy a presbyteri rendszert ki akar
ják építeni az egyházi testületek mindegyikében. Egy
házalkotmányunkat eddig kevés joggal neveztük zsinatpresbyterinek, mert a presbyterium csak a legalsóbb fokon
van megszervezve, de ott sem határozathozatal jogával.
A református egyházban a presbyteri rendszer már szá
zadok óta megvan. A református egyházalkotmány a mi
demokratikus, berendezkedésünk mellett arisztokratikus
nak mondható. Most tehát nálunk gyökeres reform készül
az arisztokratikus alkotmány felé és ettől azt várják, hogy
gyorsabbá, olcsóbbá és biztosabbá válik majd a közigaz
gatás. Dr. Mikler örül, hogy ha már a tanban nem jöhet
létre a közeledés, legalább alkotmányjogi téren közeledünk
a reformátusokhoz, kik legközelebbi fegyvertársaink.
A reformoknak mélyreható következményeik lesznek a
fegyelem dolgában, mert a presbyter felelős lesz az egy
háznak, mint bármely tisztviselő s ezekre nézve is szigo
rúbb lesz a fegyelem. Az érdekesebb reformok közt szere
pel a fegyelmi utón és közérdekből való áthelyezés, a püs
pöki állandó székhely, a földbirtok kérdése, a püspök
parochusi jellege, az adófizetés és a nők egyházi szavazat
joga. A gyűlés köszönetét fejezte ki a tartalmas megnyi
tóért és annak a jegyzőkönyvben való kinyomatását
rendelte el.
Az esperes terjedelmes jelentéséből a közgyűlés különös
örömmel vette tudomásul, hogy Pesterzsébeten özv. Dánkovácz Antalné 120.000 pengő értékű vagyonát és Auf őrt
Gusztáváé férjével házának és a hozzátartozó ingatlannak
felét (20.000 P érték) hagyományozta az I egyháznak.
Az egyházmegyei közgyűlés a nagylelkű hagyományozóknak köszönetét fejezte ki. A számvevőszék sajnálattal
jelentette, hogy a legtöbb számadás)hibáslésTajánlotta,
hogy az egyházak szerezzék beja gondnok részére#az egy
házi alkotmányt, hogy törvényesen készithesse,el^a számdást. Felhatalmazást kér az elnök részére, hogy az E. A.
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275. §-a értelmében a számadás felülvizsgálása vagy elké
szítése céljából kiszállhasson az érdekelt községbe. Jelenti,
hogy Budán volt ilyen kiszállás. Kemény Lajos jelentést
tett a vallásoktatásról. A múlt évben 7145 növendék része
sült oktatásban és az eredmény kiváló volt. A közgyűlés
hozzájárult Pestszentlőrinc misszióegyház anyásitásához
Ennek folytán a főváros környékén az egyházi gondozás
jobb lesz, remélhetőleg ezután nemcsak evangélikus adó
fizetőkkel, de evangélikus gyermekekkel is fogunk talál
kozni ezen egyházi szempontból eddig oly kevéssé gon
dozott területen. A javadalmas egyházi tisztviselők házas
ságkötésére vonatkozó szabályrendelet tervezete parázs
vitát idézett elő. Hüttl Ármin megállapitotta, hogy az
utolsó években nagy aggodalommal látja, hogy bizonyos
retrograd szellem és irány kap lábra az egyházi életben.
Nem tartja indokoltnak, hogy azért, mert valaki elhibázta
házasságát, most minden javadalmas tisztviselő legszen
tebb magánügyébe akarjon az egyház szabályrendelctileg
beavatkozni. Teljesítse minden lelkész és esperes lelkiisme
retesen kötelességét a lelki gondozás terén, akkor a mai
törvények segítségével is meg lehet az egyházat a károso
dástól óvni. Kéri a javaslatnak egészben való elutasítását.
A felszólalásnak sokan helyeseltek. De akadtak a javaslat
nak védői is. Az elnök végül szavazás nélkül, tisztán jó
füleire hivatkozva kimondta, hogy a közgyűlés elfogadja
a jogügyi bizottságnak a javaslatát. A határozat kimondása
élénk visszatetszést szült, minek valaki illetlen módon
kifejezést is adott.
Reméljük, hogy a kerületnél és az egyetemnél nem
fogják elfogadni a speycri protestálás 400. évfordulóját
ünnepelve ezt a protestáns szellemmel ellenkező tervezetet,
mely ok nélkül megakarja nehezíteni a házasságkötést.
A lelkészválasztási szabályrendeletre nézve azt határozta
a gyűlés, hogy kerüljön a jogügyi bizottságtól újból az
egyházakhoz, mert több egyház nem mondott még véle
ményt.
A címadományozás dolgában a közgyűlés azt mondta
ki, hegy nem barátja a címek osztogatásának. Ezután
kiegészítette a gyűlés a törvényszéket Mohr Henrikkel,
ki az iskut mindjárt le is telte, a tanügyi bizottságba Pctruvics P. és Pap Ferenc, a belmissziói bizottságba Szuchovszky Gyula került. Schuster János volt szentendrei levente
egyleti elnök közjogi vonatkozású panaszát, hogy t. i.
evangélikus vallása miatt lemondattak tisztéről a kerület
utján a/, egyetemes gyűléshez juttatja el az egyházmegye.
A budafoki missiói egyház templomépitési gyűjtésének
dolgát a jogügyi bizottság és az elnökség együtt fogjak
eldönteni. A kerületi közgyűlésre megbizólevéllel Pazár
Zoltán, Tolnay Cornél, Kemény L. és Mohr H. küldettek ki.
Ezután tárgyalta a közgyűlés a budai egyházból érkezett
3 fellebbezést és mind a háromnak a jogügyi bizottság elő
terjesztése alapján helyt adott. Erről külön cikkben
számolok be. A gyűlés az esperes áldásával este 1 ,9-kor
ért véget.
Hüttl Ármin.

Kérelem a lelkésztestvérekhez. Szeretettel
kérem a kedves testvéreket, méltassák lapunkat
nagybecsű figyelmükre. Lapunk teljesen önzetlenül
a magyar ev. egyház legműveltebb hívei számára
készül és azoknak érdeklődését, vonzalmát, mun
kásságát és áldozatkészségét akarja Isten országát
építő törekvéseihez megnyerni, keressék fel tehát
a közegyház javát célzó írásaikkal és cikkeikkel,
gyűjtsenek előfizetőket híveik körtbjn, helyezzék
el a címükre küldött mutatványszámokat, küldjék
meg sürgősen — legcélszerűbben befizetőlapon —
az előfizetési dijakat, de mindenképen adjanak

néhány sorral magukról életjelt és fejezzék ki
óhajaikat és kívánságaikat! Lapunk teljesen füg
getlen és csak egy célt ism er: Isten dicsőségét
akarja munkálni a magyar hazában, az evangélikus
egyházban. Kiki Istentől nyert talentumaival
vegye ki részét e munkából !
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Budai egyházunk
legutolsó gyűléséről, mely junius 18-án folyt le, már meg
emlékeztünk és röviden jeleztük, hogy a felügyelő és a
gondnok ezen gyűlés határozatai ellen fel ebbezést jelen
tettek be. Az egyházmegyei gyűlésen Mohr Henrik szám
vevőszéki elnök tájékoztatásul felolvasta az E. A. 286.
§-át, mely szerint a számvevőszék csak jelentést tesz most
eljárásáról. Ismertette Sándy felügyelő és Sztehlo gond
noknak a zárószámadásra vonatkozó fel'ebbezését, melyet
a számvevőszék szept. 2-án Budán megvizsgált és alapos
nak talált, mert a számadás a költségvetés keretében
mozog, annak kifogásolt részét, a Schmelhegger-féle laka
tos számlát különös gonddal vizsgálta meg és azt elfogadta,
a baracsi birtok már az egyházi közgyűlésen íratott be a
leltárba, ezért a számvevőszék a zárószámadást jóváhagyja
és a gondnoknak a felmentést megadja. Dr. Bendl Alajos
ismertette az öttagú bizottság kiküldésére vonatkozó ha
tározat ellen beadott fellebbezést, melynek az egyházmegye
a jogügyi bizottság véleménye alapján helyt ad. A Hegyen
Épített Városnak 1929 április végéig kifizetett szubven
ciót, minthogy az a költségvetésbe volt felvéve, jogosnak
ismerte el az egyházmegyei közgyűlés. Végül a lelkésznek
megszavazott segély ellen beadott fellebbezésnek is az
E. A. 392. §-a alapján az egyházmegyei közgyűlés 20 szó
val 2 ellen helyt ad.
Közöltük, hogy a junius 18-i gyűlésen Kilényi L. és
társai indítványt adtak be, hogy az egyházközség már
junius 30-án tartson általános tisztujitást. E javaslatot
a felügyelő visszautasította. Az egyházi tisztviselők és
presbyterium lemondásának kérdése mégis napirendre
került a presbyterium július 2 -án tartott ülésén, mely
különösen Maier Emil rendkívül bölcsen megfontolt és
higgadt, méltóságos felszólalása alapján egyhangúlag ki
mondta, hogy a felfüggesztett lelkész pőrének törvényes
befejezése előtt lehetetlen választást tartani, mert ez praejudikálhatna az ítéletnek és tüntetés lehetne az egyházi
felsőség ellen.
Budai egyházunkban nagy a mozgolódás. Illetékes
és illetéktelen személyek meg akarják menteni a békét és
úgy látszik, megfeledkeznek arról, hogy az erkölcsi rend
helyreállítása nélkül nincs béke és nem is lehet. A békét
azzal kívánják szolgálni, hogy külön párttá tömörülve,
szavazással akarnak uralkodni és hogy pártjukat össze
tartsák, »Evangélikus levél« címen sajtóorgánumot is al
kottak maguknak. Nem akarunk most e különös sajtó
termékkel vitatkozni, csak arra kérjük kiadóit, hogy kor
rigálják azt a nyilvánvalóan helytelen állítást, hogy ezt
a budai egyház közgyűlési többségének nevében adják ki.
Írják ki, hogy a junius 18-án tartott közgyűlés többsége
nevében beszélnek. Mert a közgyűlési többség nem állandó.
Reméljük, hogy azok közül, kik junius 18-án ott voltak
a többségben, egyesek máris restelik szereplésüket, külö
nösen ha megtudják, hogy milyen lesújtó eredménye lett
az ő határozataiknak. Gondolják meg, hogy a budai egy
háznak közel 4000 szavazója van s Így fel lehet tételezni,
hogy olyan gyűlésen, melyen nem hurrognak le egy em
bert sem, hol nem emelkednek öklök és botok az ellentétes
véleményű testvér meggyőzésére, hol nincs szükség a bün
tető bírósághoz való folyamodásra, ott majd talán más
többség és más határozat fog kialakulni karmesterek és
vezénylő kolomposok közreműködése nélkül. Ezért felkér
jük és felhívjuk egyházközségünk minden tagját, érezze át
azt az erkölcsi felelősséget, mely rajta nyugszik, akár eljön
a gyűlésbe, akár nem. Most a budai evangélikus egyház
becsületéről és anyagi és erkölcsi erőinek megmentéséről
lesz szó. Ne hallgassanak felelőtlen fecsegők és susárlók
beszédeire, de jöjjenek el a gyűlésbe, hallgassák meg az
előadókat, kérdezzék meg az elnököt, hogyan állanak az
ügyek és csak miután hiteles személyektől nyilt tárgyalá
son megtudták, hogy miről van szó, akkor döntsenek.
A nők pedig gondolják meg, hogy meghatalmazásaikkal
a legnagyobb visszaélések történhetnek, azért gyakorolják
óvatosan jogukat. Ami pedig a szubvenció kérdését illeti,
gondolják meg, hogy a H. É. V. munkája révén az egyház
az adóbehajtásnál a gondnok hivatalos jelentése szerint
2000 pengőt takarított meg és a lap mintegy 800 hívünk
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nek ingyen küldetett; tehát az egyház a havi 160 pengő
szubvenciót nem adta ajándékba, azért busás viszont
szolgálatot kapott. Reméljük, hogy a hívek jobb belátása
győzni fog és az egyház önként fogja újból felajánlani a
lapnak a szubvenciót. Addig is siessen mindenki a lap
anyagi támogatására az előfizetés beküldésével, mert pénz
nélkül nem lehet lapot kiadni. A lapra pedig napról napra
égetőbb szüksége van az egyháznak.
Isten óvja szeretett egyházunkat minden bajtól és
kártól ! Adja nekünk az ő lelkét, az igazságnak, a békes
ségnek és szeretetnek lelkét !

HÍREK

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Szeptem b:r hó 15-én d. e. 9 ó. ilj. istentisztelet: Reif.
» „ 10 ó. német istentisztelet:
vitéz Kendeh-Kirchknopf dr.
„ „11 ó. magyar istentisztelet:
Ruzicska.
Szeptem ber hó 22-én d. e. 9 ó. ifj. istentisztelet: Gaál.
„ „ 11 ó. magyar istentisztelet,
rádió közvetítéssel.
S. Kierkegaard : Önvizsgálat. Ajánlva a kortársaknak.

Fordította dr. Szeberényi L. Zs. esperes. Protestáns Kulturkönyvtár 2. sz. Békéscsaba, 1929. Ára 3 P.
A nagy dán gondolkodó e müve három prédikációszerű elmélkedés, melyeknek megrázó hatása alól egy figyel
mes olvasó sem vonhatja ki magát. Kierkegaard a maga
kora keresztyén egyházának egyik legélesebb ostorozója,
a heroikus keresztyénségnek hirdetője. E müvében meg
tanít arra, hogyan nézhetjük magunkat Isten igéje tükré
ben áldással ; hirdeti, hogy Krisztus hive csak a keskeny
utón járhat és végül hangoztatja, hogy az elevenítő lélek
munkája csak a halállal kezdődik. Sok figyelmes olvasót
kívánunk e műnek. Ha már a pogány bölcselet is az em
ber főkötelességének tartotta azt, hogy önmagát meg
ismerje, mennyivel inkább kell erre a kér. embernek töre
kednie !
A Prot. Kulturkönyvtár 3. számaként megjelent dr.
Szeberényi L . Zsigmond fordításában Kierkegaard beszéde :
Isten változatlansága címen. Ebben a nagy dán gondolkodó
szembeállítja az idő és az örökkévalóság fogalmait és ki
fejti, hogy milyen rettentő az a gondolat, hogy mi válto
zunk, körülöttünk is minden változik, de az Isten örökké
változatlan ; más oldalról azonban mily felemelő az a gon
dolat, hogy az Isten szeretete, irgalma örökké változatlan,
benne megtalálja a föld fáradt gyermeke az örök üdvös
séget és amit a földön mindig keresett, de meg nem talált
a saját utjain, az örök békességet.
Igen megrázó, de üdvös hatású olvasmány. Ára 50
fillér, kapható az ev. egyház könyvkereskedésében Békés
csabán.
Adakozzunk Sántha Károly síremlékére ! Az a moz
galom, melyet laptársunk a »Jöjjetek énhozzám« az elmúlt
tavaszon indított és amelyre előző számunkban mink is
felhívtuk budai egyházunk tagjait, lassan híveket nyer az
egész országban. Minket budaiakat, kiknek körében utolsó
éveit élte az agg hárfapengető költő és kik őt sokan szemé
lyesen ismertük, közelebbről érint ez a dolog és mindent
meg kell tennünk, hogy egyházunk ezen önzetlen és kivá
lóan munkás és érdemes tagjával szemben kegyeletes hálán
kat lerójuk. Adományokat e célra a Hegyen Épített Város
kiadóhivatala is elfogad. Legolcsóbban az 58.141. sz.
postatakarékcsekkszámlán küldhető meg. Befizetőlap min
den postahivatalban kapható. Az utalványon való pénz
küldés sokkal drágább, mert az átvevőnek nyolc fillér
költséget jelent. Használjunk tehát befizető-lapot és jelez
zük a célt a »Sántha« szóval.
A nagykárolyi ref. egyház országos jellegű emlékünne
pet rendez szept. 12—16. Károli Gáspár bibliaforditó szü
letésének 400-ik fordulója alkalmából. Károli munkája
megbecsülhetetlen áldása lett nemzetünknek. Hódolattal,
emlékét áldva olvassuk minél szorgalmasabban a bibliát !

1920 szeptember 12

I 15

Imádkozó Hűk. Imádságok a mindennapi és a cserkész
életben. Irta: Vidovszky Kálmán, Budapest, 1929. Olyan
könyv, melyet már régen vártak, kik az ifjúsággal foglal
koznak. Természetes, üde vallásosság árad belőle. Meg
tanítja az ifjút, hogy minden dolgát Isten elé vigye és ne
csak higyjen Istenben, de valósággal éljen is benne. A
legmelegebben ajánljuk az ifjúság, a szülők és a nevelők
figyelmébe ; bárcsak minél több ifjút vezetne el ez a könyv
is a Jézus Krisztushoz. A könyv a szerzőnél kapható,
Budapest, V ili., Üllői-ut 24. sz. a. Ara 2.50, 4 és 7 P és
a 46.926 sz. postatakarék csekkszámlán beküldhető. Lel
készek, tanárok, cserkészparancsnokok, vallásos egyletek
utján kedvezményes áron kapható.
Felhívás és kérelem a szülőkhöz az iskolai év elején.
Megnyíltak a nevelés, a tudomány csarnokai. A szülők sok
reménységgel küldik gyermekeiket az iskolába. A több
termelés jelszava az iskolában úgy hangzik, tanulj többet,
mint apád tanult, mert az élet egyre több követeléssel áll
az újabb nemzedékek elé. Szeretnénk, ha a szülők egész
lélekkel iparkodnának gyermekeikkel szemben való leg
szentebb kötelességeiket elvégezni. Szeretnénk, ha első
sorban Isten félelmére vezetnék őket és naponta az Igéből
vett világossággal gazdagítanák a szomjas lelkeket. Szeret
nénk, ha vasárnap gyermekeikkel együtt keresnék fel a
hálaadás, az imádás, az Isten előtt való megalázkodás
helyét, a templomot és igy elsősorban gyermekeik lelké
ben ápolnák az evangéliumi keresztyén öntudatot, hogy
Isten gyermekei vagyunk, a szentek polgártársai, kiknek
legelső dolgunk mindig az legyen, hogy Istent megdicsóitsük mind n szavunkkal, tettünkkel! Csak az a szülő lehet
majd boldog gyermekében, aki mindent megtett, hogy
gyermeke Jézusé, Istené legyen. Evangélikus szülők ! Járul
jatok naponta gyermekeitekkel Jézus eleibe és hallgassa
tok az ő tanítására !
A marburgi colloquium 400 éves fordulója (1529
okt. 1— 3.) alkalmából a hessen-kasseli országos egyház,
a marburgi theol. fakultás és Marburg város tanácsa emlé
kezésre hívják fel a protestáns egyházi köröket 1929 szep
tember 12— 14. Marburgba, mely alkalommal hivatott elő
adók fognak szólani a protestantizmus lényegéről és egy
ségéről, másrészt a felekezeti különállás jogáról és határáról,
hogy megismerjék a közös feladatokat, melyek a mai procstantizmus számára mutatkoznak.
Joannes Chrysostomos paedagogiája. Irta: Budai
Gergely, Budapest 1927, Sylvester kiadás. 90 oldal. Valóságos
lelki fürdőt jelentett számomra a szép munka elolvasása
és tanulmányozása. Az egyházi ember koztudatáhan Chry
sostomos (Aranyszáju) csak mint kiváló szónok él. E mü
reámutat nevelési elveire és munkáiból vett bőséges idé
zetekkel bizonyítja nemcsak azt, hogy mily komolyan
kötötte a keresztyén szülők lelkére templomi beszédeiben
legszentebb kötelességüket, gyermekeik nevelését tanítás
és jó példájuk által, hanem kidomborítja azt is, mily józan,
finom megfigyeléseken alapuló nézetei voltak, melyeket a
mai kor embere is nagy haszonnal tanulmányozhat. Kíván
nám, hogy sokan olvassák el a jeles tanulmányt, nemcsak
lelkészek és tanítók, de szülők is ; ebből nagy haszon hára
molhatnék egész egyházi és társadalmi életünkre, mert a
mai kor anyagias célkitűzéseivel és széthúzó törekvéseivel
szemben nyomatékosan hangsúlyozza, miben áll az ember
isteni rendeltetése és hol találhatja meg a hőn óhajtott
boldogságot.
A prot. nevelés és szellem. Töredék egy r. kath.
vallásu francia lyceumi tanár leveléből : *E pillanatban
különösen vágyom arra, hogy behatoljak a prot. lélek,
szellem és jelitm titkaiba, hogy megismerjem és felfedez
zem a prot. nevelés kiváló jellemvonásait, amelyek a mi
kicsiny prot. növendékeinkből szinte kész személyiségeket
alakítanak, kik illően viselkednek, szeretik és megbecsülik
a szabadságot, a függetlenséget, érzik az önfegyelmezés
szükségességét, akiken nem láthatja az ember a kis latinok
hajlamát a könnyelműségre, mely gyakran lerontja az
elénk szélitm ajándékát és a nyiltszivüséget, melyet min
den fajta náluk elismer. Ha a prot, gyermektől a férfihoz
fordulunk, látjuk, hogy ez a komolyság és az önkormány
zásnak megszokása az erkölcsi és társadalmi szervez
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kedésre való alkalmassággá válik, melyet élénk lelkiis
meret és termékeny kezdeményezés jellemez, amit az is
bizonyít, ho|j;y a társadalmi és jótékonysági nagy meg
mozdulások elén, a társadalom erkölcsi és szellemi nemesí
tésére irányuló törekvések élén legtöbbször protestánsokat
lát az ember. Ez az oka annak, hogy két prot. szemlére
fizetek most elő. Ezeknek közleményeiből betekintést
nyerek abba, hogyan formálják a gyermek egyéniségét,
hogyan nevelik az embert társadalmi lénnyé ugyanakkor,
midőn szellemileg is Krisztus tanítványává nevelik, aki
egyenesen Krisztushoz iparkodik és közvetlenül Krisztus
példáján és tanításán lelkesedik és épül.
Monumentális Krisztus-szobor Brazíliában. Rio-deJaneiro mellett 700 méteres magaslaton a tenger felett
befejezték azt a talapzatot, melyen a Megváltó szobra
fog állani. A talapzat belsejében művészi kivitelű kápolna
van, mely 500 személy számára van berendezve. A szob
ron hatalmas fényszórók lesznek, melyek igen nagy távol
ságról teszik majd láthatóvá.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Auguszt józsefné
3, dr. Ajkay Béla 3, Alberti Ernőné 3, Althwehr Gyula 3,
Barta Károly 6 , Bauermeister Leó 3, özv. Bajza Antalné
6 , özv. Berlin Ágost né 3, dr. Berzsenyi Jenő 3, Bolovits
Józsefné 3, Cornidcs Béláné 3, özv. Dax Adolfné 3, Droppa
Sámuel 3, Feyér Gyula 3, Durst Ervin 3, Géczy Lajos 3,
Guoth Emilné 20, Grill Lola H, Gyulai János 3, Hankiss
János 6 , Hegyi József 3, dr. Hajós Lászlóné 3, dr. Hein
rich Antal 3, ifj. Hornyánszky Viktor 3, Jely Jánosné 3,
Juszt Józsa 2, Kaláb Aladár 6 , Kalmár Ede 6 , Kemény
Lajos 3, Kiinger Józsefné 1.60, Klunzinger Pál 3, Kon
tiert h Károly I, Krajecz Andor 3, Kubina József 6 , Krén
Gizella 3, Lang Alajos 6 , Lánczi Istvánné 1.50, vitéz Lenkey Leidenberger János 3, Lukász Anna 3, Liszka Ferenc 3,
vitéz Marschalk" Kornél 3, Makróczy Imre 3. Maron)
Pálné 3, Miserák Erzsébet 3, Nemes Ferenc 5, Oravetz
Jánosné 3, Pap Mihály 3, Patz Gusztávné 3, Pctrik Mar
git 4, Rainer Andor 3, Scheuer Róbert 6 , Schneider Károly
6 , özv. Schömmcr Ferencné 3, Schramek Frigyes 6 , Sol
tész János 3, Sólyom János 3, Szalay Sándor 3, Tahin
Dáviűné 6 , Váci egyház 3, Varga Kálmánná 3, Wilhelm
Frigyesné 6 , Zobel Ernőné 5 pengőt. Tagsági dijat fize
tett : Hermann Béláné, Kalmár Ede, Kalmár Edéné, Krajccz Mária, ozv. Patz Gusztávné, Scheuer Róbert, Szi
get hy Sándor és dr. Wein Dezsőné 2—2 pengőt.
Orvosi hír. Dr. Máthé Lajos fogorvos, protestáns
(gyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz. alatt fogorvosi
rendelőjében olvasóinkat jelentős kedvezményben része
síti. Rendelés 10— I és 4 —-6 óráig.
Megjelent a Luthertársaság folyóiratának, az »Ősvény-nek 3— 4. füzete, változatos, gazdag, értékes tarta
lommal, H í v terjedelemben. A füzet elején olvassuk Kozma
Andor szép fordítását »Miatyánk, ki vagy a mennyekben*,
melyben Luther szép költeménye, a mi édes, zamatos ma
gyar nyelvünkön csendül felénk. Dr. Kovács S. tanul
mánya világosan vázolja az eszmei fejlődést a keresztyénség történetében és kimutatja, hogy a keresztyénség a
tökéletes vallás, mert minden kornak nyújtotta azt, amire
annak legégetőbb szüksége volt és a jezusi keresztyénség
soha el nem avulhat. Dr. Rajfay S. cikke szépen dombo
rítja ki az. otthon jelentőségét a nemzet szempontjából.
Szeretnők, ha valaki e cikk hatása alatt tüzetesen kifejtené,
hogyan kell államnak, társadalomnak és elsősorban az
egyháznak összefognia és közös erővel biztosítania min
den család részére az otthont. A várost, a gyáripart, mely
veszélyezteti az otthon áldott melegének hatását, nem
lehet visszafejleszteni, tehát keresnünk kell azokat a leg
jobb berendezéseket és szabályokat, melyekkel sikeresen
lehet az otthont védeni minden káros behatással szemben.
Szívesen fogadnánk olvasóink és munkatársaink részéről
ily irányú tanulmányt vagy cikket. Dr. Szebcrényi L. Zs.
lefordította Lutheman Axel müvének egy önálló részét,
*Az egyház és a munkásmozgalom Svédországban* cimen,
melyből megtudhatjuk, hogyan változott meg lassankint
az egyház felfogása a szociáldemokrata pártban tömörült
munkásosztállyal szemben, hogyan ébredt fel a keresztyén
lelkiismeret az egyház vezető köreiben és mily eszközökkel

116

Hegy erű ép ített város

gyakorolt és gyakorol az egyház különböző szervei utján
befolyást a munkásmozgalmakra. A kifejtett elveket iga
zaknak, tiszta evangéliumiaknak mondhatjuk és nagyon
óhajtandó volna, hogy ezen elveket nálunk is ismerje meg
és kövesse mindenki munkájában. (E kérdésről legközelebb
tanulmányt közlünk.) Payr Sándor ismerteti Cordatus
Conrad könyvecskéjét, melyet az 1529 őszén sebtiben irt
Magyarország és Ausztria romlásáról. Ebben néhány fontos
adatot ismerünk meg a magyar reformáció vértanúiról.
Ugyancsak Payr Sándor irt tanulságos történetet a balfi
papiakról és annak két Amerikába szakadt fiáról. Dr. Mágócsy-Dietz Sándor dicsőemlékezetü ócsai Balogh Péter
1788-tól 1818-ig volt egyetemes felügyelőnk síremléké
nek felavatásán mondott ünnepi beszéde lelki szemeink
elé állítja e nemes férfiú alakját, szent törekvéseit, külö
nösen az iskolák ügyében kifejtett munkásságát és alkal
mat ad, hogy hódolattal áldozzunk e nagy magyar férfiú
szellemének. A füzet elején látható ócsai Balogh Péter
képe is. Farkas Mihályné szimbolikus meséje a boldogság
ról is nagyon kedves, szép olvasmány. A füzetben olvas
hatunk még érdekes tanulmányt a budapesti Kossuthszoborról, megemlékezést Bunyan Jánosról születésének
300-dik évfordulója alkalmából és fontos adalékokat korunk
történetéhez. A füzet ára 5 pengő. Megragadjuk az alkal
mat arra, hogy k. olvasóinknak figyelmébe ajánljuk a
magyar Luther-társaságot, mely evangélikus népünk iro
dalmi szükségleteit akarja kielégíteni. Lépjünk be tagjai
sorába és terjesszük kiadványait minél szélesebb körben.
Üzlete Budapest, VIII., Üllői-ut 24. sz. alatt van.
Internátus és háztartási iskola. A »Fébé« Evang. Dia
konissza Anyaház a budai hegyek közt, a Hűvösvölgy
végében 6—-18 éves leányok számára internátust nyit.
Az internátusból a növendékek elemi iskolába s a leg
különbözőbb tipusu középiskolába járhatnak. Az inter
nátus teljes ellátáson kívül orvosi felügyeletet, korrepetá
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lást, nyelvben és zenében külön oktatást vállal. Vállalja
az internátus olyan gyengébb szervezetű elemi és középiskolás
növendékek vizsgái előkészítését és vizsgáztatását, akik
egészségi állapotuk folytán nyilvános iskolákba nem jár
hatnak. Az Anyaház az internátussal kapcsolatosan na
gyobb leányok számára háztartási iskolát is nyit, amely
ben a háztartási ismeretek elsajátításán kívül nyelv, zene,
rajz, festés, gyorsírás, gépírás terén való továbbképzésre
is nyílik alkalom. Az Anyaház természeti fekvése tiszta,
egészséges erdei és hegyi levegőt, belső élete pedig a leg
komolyabb, meleg keresztyén környezetet biztosítja a
növendékek számára. Szülők, akik ily értelemben gyer
mekeik testi s lelki előmenetelét szivükön viselik, fordul
janak megkereséseikkel az alábbi címhez: Pauer Irma
diakonissza-főnöknő. Budapest, I., Hidegkuti-ut 123/a.
Fővárosi főiskolai hallgatónők és tisztviselőnők fi
gyelmébe. A »Fébé« Evang. Diakonissza Nőegylet elfogad

szállásra és teljes ellátásra fővárosi főiskolás leányokat
és hivatalnoknőket, Budapest, VIII., József-utca 4. szám
alatti Otthonában. Az Otthon fekvése a központi tudo
mányegyetem, a klinikák s a legtöbb főiskolai intézethez
közel lévén, tanári pályára készülők, valamint orvostan
hallgatónők számára különösen kedvező. Az Otthont dia
konissza-testvérek vezetik s látják el megfelelő felügyelet
tel. Keresztyén családias jellege az Otthont kiváltkép von
zóvá teheti olyan leányok számára, akik a szülői otthon
ból a világváros ridegségébe kerülve, melegebb körbe
vágyódnak. Megkeresések a részletekre vonatkozólag
Pauer Irma diakonissza-főnöknő címére : Budapest, I.,
Hidegkuti-ut 123/a küldendők.
Kozma Lajos hentes és mészáros II., Retek-u. 61.

ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit. Kéri a hittestvérek
támogatását.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogány-utca 50.

a Budai Apolló mellett (Tel. 546—67) hittestvéreknek je
lentős kedvezményt ad.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II., Szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja elsőrendű áruit,

kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
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Hirdetéseket felveszünk
B u d a p e st, Donati-utca 4 9 . II em . 15.

E l s ő Plagjrar
Á lta lá n o s B iz to s ító T á r s a s á n
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, útipoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.

Olvasóink szives figyelmébe!
Zeiss és sajat gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem 
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javLása a legnagyobb garantia mellett.
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lencsegyártó

Budán, II., Fő-utca 4. — T elefon: A. 535— 26. — Alapítva 1846
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A jtód előtt

^

Iiné. az ajtó előtt állok és
zürgetek; ha valaki meg
hallja az én szómat és meg
nyitja az ajtót, bemegyek ah
hoz és vele vacsoráink és
ö én velem « János jelenései
3, 20.

Ma már nem élünk olyan merően anya
giasán gondolkodó világban, mint néhány év
tized előtt. A tudományos felfedezések és azok
nak népszerűsítése erős hatást gyakorolnak a
szellemekre és megsejtetik a magasabbrendü
valóságot. A fölényes önzés ugyan mindenkor
érvényt keres magának, de tagadhatatlan, hogy
a szellemiség is mindjobban tért hódit és ez
nem lehet erkölcsi fontosság nélkül való, en 
nek a lelkiéletre való jótékony hatását ércznünk kell. Egy minden kákán csomót kereső,
minden felett kételkedő újságíró ugyancsak e l
csodálkozott egy hordozható rádiókészülék fö
lött, mikor minapában társaságban kiment az
erdő magányába, ott felszerelik az antennát
és a készülék segítségével hangot hallanak,
mely éppen a tőzsdei árfolyamokat mondja.
Az újságíró megjegyzi, hogy a készülék nem
vezeti u hangot, csak felfogja és fülünk szá
mára érzékelhetővé teszi. És hozzáteszi, hogy
minden szónak hangja, melyet most az or
szágban kimondanak, ide ér, a város minden
zaja is idáig hatol, sőt az egész világnak nesze
és lármája idáig jut cl, de m
k ide, ebbe

a nagy térségbe, de a szegény varrónőnek kis
padláskamrájába és a rabnak sötét, szűk zár
kájába is. Ha e megfigyelés fölött kissé clgon
dolkodunk, lehetetlen, hogy ne érezzünk ki
mondhatatlan bámulatot, a végtelenség előtt,
hogy szinte el ne szédüljünk, mikor parányi
voltunkban a világmindenségre gondolunk.
Igen, a végtelenség, a titokzatosság vesz kö
rül. valóságok szédítenek el. hangok érnek hoz
zánk. valami ismeretlen kisér lépten-nyomon.
Hemélhctő, hogy ez a tapasztalat, melyet az
anyagtalan világba való beavatásnak is nevez
hetnénk, üdvös hatással lesz a vallásilag közömbös nép rétegek re is. De vájjon nem lehet-e
ez a megfigyelés jótékony befolyással a hivő
keresztyén lelkűkre is?
A hangot nem vezetik ide, hanem csak
felfogják az egész mindenségben szétáradó hul
lámokat. Ugyanígy mondjuk és hisszük, hogy
az ember nem hívja Jézust, de megnyitja neki
szivét, hogy beléphessen hozzánk, mert hisz
ő mindig ajtónk előtt áll és bebocsátást kér.
Azt mondjuk, hogy az ember ugyan nem bi
zonyíthatja lx\ hogy van Isten, de átadja m a
gát Istennek, elfogadja az Isten szerelmét és
viszont szereti őt!
E sorok talán eljutnak valamely beteg szo
bájába is, kinek a lelke gondoktól, bánattól
és szenvedésektől el van gyötörve és szemei
a sok sírástól alig tudják kibetüzni az Írást,
mely azt a felséges üzenetet hozza: Jézus ajtód
előtt áll! És ha nem volna már annyi erőnk
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sem, hogy imádkozzunk, vagy ha hitünk in
gadoznék a megpróbáltatások viharában, vagy
ha a kételkedésnek éjjeli lepkéje röpködne, ami
hitünk bágyadt mécsese körül, mégis: Jézus
ajtónk előtt áll! Nem mi hozzuk magunkkal,
nem mi hivatjuk, nem mi keressük őt: Jézus,
ő maga áll ajtónk előtt!
És ha vannak is lelkek, ki őt nem fogadják
be, kik nem veszik észre, kik nem nyitják
ki ajtajukat, de mégis úgy van: Jézus az ajtó
előtt áll!
Az élethez és az újraéledéshez, kedves
testvérem, elég, hogy bizonyosan tudd: Jézus
az én ajtóm előtt áll!
Paris, 1929 szeptember.
H. Bonifas.

Szeptem ber végén
»Még nyilnak a völgyben a kerti virágok.«
Még mosolyog a bágyadt napsugár. A szivünk
is dobog még. Élni vágyunk. Élni szeretünk.
De már jön a tél! A fagyos, csendes, mozdu,latlan Tél. A halál. Jön, igen!, jön lassú, nesz
telen léptekkel felénk, mint tolvaj, ahogy sur
ran a préda felé. Mindig közelebb ér hozzánk!
S akkor?!... Akkor meghalunk mindnyájan,
egyenként. Ki előbb, ki utóbb, de mindnyájan.
Én is, Te is, ő is.., A körülötted busán hervadó
természet minden szomorú szépsége ezt a nagy,
megmásíthatatlan tényt szemlélteti. Látod? Ér
ted? Futó szél zúgása, levelek csendes pergése,
virágfejek csendes lehajlása, madárdalos erdő
elcsendesülése eszünkbe juttatja azt az utolsó,
igazi nagy telet, amely után nem lesz tavasz,
nem lesz napsugár, virág és madárdal, hanem
hótakarta, fagyos, kietlenül csendes óriási temető
lesz ez a ma oly hangos, jajgató, lármázci,
kacagó világ. Jég és hó, csend és rom, mely e
nagy temetőben honol majd mindenütt. Volt
és nincs emberiség, élet, kultúra, gazdagság,
hatalom, dicsőség, nyomor, bánat, boldogság,
munka, élvezet, stb. stb. Ez lehet majd a fel
irata ennek a nagy temetőnek. De felesleges,
hiszen úgy sem olvassa majd senki sem. Volt,
nincs, igen! Ez a vég, amely az emberiségre
vár a messze, ismeretlen jövőben. És e vég
volna a cél? Ezért a nagy, ostoba vég-semmiért
van az élet? A munka? A könny és bánat,
az áldozat és csalódás? Hiszen, ha minden
megsemmisül a végén, akkor »bolondság az
élet!« Céltalan, értelmetlen, hiábavaló tragi
komédia!
Ilyenformán gondolkoznak azok, akik a
láthatókra néznek! Oh, de mily morzsányi a
látható valóság! Hozzáképest mily végtelenül
gazdag, mély és nagy a »láthatatlan valóság«
világa. A természettudomány a maga apró lé
péseivel, csak lassan közeledik azokhoz az Igaz
ság-ormokhoz, amelyeket a repülőgép sebes

ségével haladó filozófia rég felfedezett és meg
szállott már. Mind jobban lazul, gyengül a
tudomány részén a »látható világ« egyedüli va
lóságába vetett hit. Már felfedezték a láthatat
lan sugarakkal való látást, melynek segítségéi
vel kóromsötétségben is fény, világítás nélkül
látni lehet. Körülöttünk »láthatatlan« sugara
kon millió gondolat és dal, melódia, hir és
ismeret száll a levegőben, vasárnaponként még
Isten emberi ajakkal hirdetett igéje is, csak rá
dió-készülék kell hozzá, hogy felfogjuk. A tu
domány legújabb felfedezése, hogy a legkemé
nyebb, legszilárdabb anyag is, a legdurvább
látható valóság végeredményben »láthatatlan
erők sűrített formája, állapota.
Igen, akik a láthatókra néznek, azok nem
látnak értelmet és célt a földi életben. De
vannak sokan a földi halandók közt, akiknek
fény ragyog a szemében, égi, csodás fényesség:
az üdv, az életöröm felséges fénye. Vannak, akik
bámulatos nyugalommal hordják az élet ke
resztjét s közben szeretni is bírnak, híven,
önzetlenül. Kivált az evangélikus emberek közt
lehet ily boldog halandókat találni. Miért van
ez, hogy bennünk oly mély a kedély, oly tiszta,
nemes az életöröm, oly meleg a szeretet, oly
tiszta a nemes, emberies célért való önzetlen
munkakészség és áldozni bírás? Nagy oka van
ennek. Mi evangélikusok rájöttünk ama szent
Ige üdvözítő titkára, csodás értelmére, hogy
»mindenki, aki Ő benne hisz, el nem vészi,
hanem örök életet nyer!« A végtelen Élet és
Szeretet, az örökkévaló Úristen a maga ke
gyelmét, életközösségét s igy a végtelen, örök
üdvöt közölte velünk atyai ajándékkép az ő
szent Fiában, Jézus Krisztusban, Evangélikus
Himnuszunk, az »Erős várunk« ezt a boldogiságot zengi hatalmas hittel, erővel: »mienk a
menny örökre!« Ebben a kegyelemben élünk,
ez a lelkünk élete, égi mannája, földi kincsünk,
békességünk, erőnk és örömünk. Ez a tudat
ragyog az Istent megtalált evangélikus szemek
ből! Ez ad oly hatalmas lendületet és erőt az
evangélikus ember életének, hogy mindhalálig
dolgozik, alkot, teremt, bár látja a végcélt, a
látható világban, a minden elmúlását. Alko
tása közben azonban örök kincset gyűjt.
Lelki kincset: jelleme megtisztulását, megnemesedését, erényekben való gazdagodását. A
»mi munkánk nem hiábavaló az Urban!«
Hervadjatok hát ti bus, hervadó virágok!
Szálljatok órák, szánjatok évek! Ám jöjj értünk
is, te fekete angyal! Mi azzal a tudattal várunk,
hogy »nekünk mind életünkben, mind halá
lunkban nyereségünk a Krisztus!« Az idő mú
lása csak arra serkent minket folyton, hogy:
»mig időnk van, mindenekkel jót tegyünk, ki
váltképen pedig a mi hitünknek cselédjei
vel.« (Gál. 6., 10.)
Kötesd, 1929 szeptember.
Pass László.
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Szabátyrendelet-tervezet
a javadalm as egyházi
tisztviselők h á z a ss á g k ö té sé rő l
Az egyházközségekhez szabályrendelet-ler
ezel küldetett le a javadalmas tisztviselők hé
’.asságkötéséröl. Az egyházközségek ezt kisel»1*
nagyobb vitákkal letárgyalták s az összege
zett pro- és kontravélemények az egyházme
gyei közgyűlések elé kerültek. A szabály rendeslet-tér vezet alaki és tartalmi vonatkozásaiban
oly újításokat tartalmaz, hogy érdemes vele
részletesebben foglalkozni, az egyházlársadalommal még a kerületi közgyűlések elölt meg
ismertetni.
A szabályrendelet-tervezel főbb pontjai már
közismertek lehelnek.
A szabály rendelet-tervezetre vonatkozó jogi
vélemények között kiváltkép figyelemreméltó
két elismert jogtudósunknak véleménye. K két
jogtudósunk a szegedi egyetemnek két kiváló
professzora, az egyik dr. Kreky István, a m á
sik dr. Kölner Ödön. Mindketten Írásba foglal
ták véleményüket, s a javaslatnak ala| os érvek
alapján ellentmondottak Dr. Kreky István töb
bek közölt ezeket mondja a tervezetről:
A házassági jogról szóló 1801. évi \ \ . \ 1
t.-c. által megszabott rendelkezések keretein tid
megy az egyház által tervezett szabály rendelet.
Házassági akadályokat felállítani egyedül és
kizárólag az állami törvényhozás van jogosítva
s az. egyház nem hozhat olyan rendelkezéseket,
amelyek
mint a tervezet némely rendelkezé
sei
az állami törvénybe ütköznek s mint
ilyenek jogi hatállyal nem bírhatnának! De
nemcsak törvényije ütköznek, hanem az egy
ház tekintélye szempontjából is aggályosak len
nének az ily rendelkezések, mert a rendelkezé
sekből támadó perben vita tárgyává lehelne
tenni, hogy az egyház szabályrendelete nem
ütközik-e állami, illetve egyházi törvényivé és
| rt esetén megtörténhetnék, hogy a szabály
rendelet törvényellenes voltál bírói ítélet álla
pítaná meg.
Dr. Polner Ödön a tervezetről ezeket Írja
jogi véleményében:
A tervezetnek két sarkalatos rendelkezése
van. Az egyik megkívánja, hogy javadalmas
egyházi tisztviselő csak megfelelő műveltségű,
fedhetetlen jelien ü továbbá egyházias gondol
kodási! evangélikus féllel köthessen házasságot,
a másik, hogy ilyen egyházi tisztviselő csak
felsőbb hatóságnak beleegyezésével léphessen
házasságra. E második intézkedéssel a tervezet
kétségtelenül az elsőnek érvényesítését kívánja
biztosítani.
Ami az első rendelkezést illeti, az lényegi
leg bizonyos házasságok tilalmát jelenti. A há
zasságok. melyek ily tilalom alá esnek, két
csoportba oszthatók: az egyikbe tartoznak a

nem megfelelő műveltségű, vagy nem fedhe
tetlen jellemű féllel kötendők, de ide sorolha
tók a nem egyházias gondolkodású féllel kö
töttek is; inig a másodikba a nem evangélikus
vallásu féllel kötendő, vagyis a vegyes házassá
gok tartoznak.
Az a törekvés, hogy az egyházi liszt viselők,
különösen |>edig az egyház által javadalmazott
tisztviselők és ezek közölt elsősorban a lelké
szek olyan házasságban éljenek, amely társa
dalmi és egyházi állásuknak megfelel és amely
erkölcsi szempontból ne essék semminemű ki
fogás alá, önmagában helyes és hogy ez szabályrendelelileg dckrelálüissék, annak elvi aka
dálya nincs. De h o g y a k ö l n i d fi h á z a s s á g o k
ebből a szem pont Im>1 e l ő z e t e s f e ls ő id ) h a l ó s á g i
e n g e d é l y h e z k ö t t e s s e n e k , a z a z e g y h á z i t i s z t niselők e g y é n i jo gain ak o ly n a g y m é rté k ű m e g 
s z o r í t á s a . m e l y egyrészt a s z a b á l y r e n d e l e t a l k o 
tá s j o g k ö r é t m e g h a l a d j a és a z s i n a t i t ö r v é n y h o z á s k ö r é b e t a r t o z i k , másrészt ettől eltekintve

sem látszik megengedhetőnek
Ha egyházi tisztviselő oly házasságot köt,
mely erkölcsi szempontl>ól meglxdránkoztaló,
ez már jelenlegi alkotmányunk érteiméin n is
(321. i? i. pont egyházi vétségnek minősül:
ebből a szem pont l>ó| tehát további intézkedésre
alig van szükség Hogy társadalmi és egyházi
állásának máskülönben megfelelő házasságot
kössön, az is kívánatos, de ebből a szempontból
előzetes engedélyhez kötni a házasságot azért
nem volna helyes, mert ezt elérni más eszközök
is alkalmasok, igy különösen a szóban forgó
állásokra hivatott egyének előzetes nevelést
közöttük és egyházaik körében megfelelő köz
szellem ébresztése és fenntartása stb. A házas
ságok előzetes engedélyhez
kötése pedig az
egyén magánéletéin* való oly messzemenő, a
letűnt idők rendörállumára emlékeztető beavat
kozás, különösen, h a m é g a g o n d o l k o d á s m i 
ll ő s é g é is v i z s g á l a t t á r g y á v á t é te tik , a m e l y a z
eg yén n ek a zza l a sza b a d sá g á va l. m ely a p r o 
t e s t a n t i z m u s n a k is e g y i k a l a p e l v e és amely he

lyesen csak a kellően kifejlesztendő önfegyel
mezéssel korlátolható, a lig v o ln a ö s s z e e g y e z 
te t hetfi.

Az előzetes engedélyhez kötés célravezetösége azonkívül problematikus is. Ha nem tartat
nék minden egyes esetben messzemenő kuta
tás. investigáció: ami rendkívül terhessé és
kényessé tenné az eljárást s úgyszólván kivi
hetetlen volna, akkor az előzetes engedély csak
a Ivemii látott iratokra támaszkodhatnék, melyek
sok esetlxm csak ferde felvilágosítást nyújthat
nának akár egyik, akár másik irányban s igy
az egész előzetes engedélyezési eljárás illuzóriussá válnék, fennmaradván annak odiózus
színezete.
A tilalom alá eső házasságok másik cso
portjába a v e g y e s h á z a s s á g o k tartoznak. A tilal
mazott házasságoknak sokkal nagyobb kategó

■l.L .J.n.., J
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riáját teszik, mint az előbbiek, mert nálunk
Magyarországon a vegyes házasságok nagyon
elterjedtek és a szabályrendelet igazi célzata
tulajdonkép az, hogy a javadalmas tisztvise
lők vegyes házassága megakadályoztassék.
Ámde ha a vegyes házasság tilos egyházi szem
pontból javadalmas tisztviselő számára, akkor
annak tilosnak kell lennie nem javadalmas
tisztviselőre is, mert akkor a vegyes házassá
gok eltiltása azoknak általában való elitélését,
egyházi szempontból való megbélyegzését je
lenti és akkor ez a körülmény, hogy valaki
javadalmas tisztviselő-e vagy nem, a vegyes
házasság megengedhetősége szempontjából nem
jöhet figyelembe.
E végső következmény azonban igen aggá
lyos. A mi magyar viszonyaink között a ve
gyes házasságok igen elszaporodtak s ez követ
kezménye volt az egyideig nálunk is fennállott
felekezeti türelmességnek és az ezen alapuló
békének; de másrészt igen jótékony hatása is
volt a felekezeti békesség szempontjából. A
türelmesség és béke sajnos megszűnt s helyébe
lépett a felekezeti küzdelem és ennek egyik
jelensége a vegyes házasságok elleni harc
előbb a másik oldalon és utána a mi oldalun
kon is.
Azonban a vegyes házasságok elitélése,
megbélyegzése és eltiltása előrelátható következ
ményeinél fogva aggodalmas úgy egyházi, mint
általános nemzeti szempontból.
Egyházi szempontból aggodalmas, mert
egyházunkban igen sokan vannak, tisztviselők
és nem tisztviselők, kik vegyes házasságban él
nek, de azért buzgó és megrendithetetlen hí
vei az egyháznak s az egyház közéletében
élénk részt vesznek. Ezek a vegyes házasságok
általános elvi megbélyegzettsége folytán, mi a
tervezett rendelkezésnek szükségképeni logikai
következménye, erkölcsileg bizonyára kötelezett
nek fogják magukat érezni az egyházi közélet
ből visszavonulni és az abban való részvételtől
tartózkodni. A szóban forgó Utalom ennélfogva
nem az egyház megerősödését, hanem inkább
meggyengülését fogja előidézhetni.
Egyházi szempontból a prot. féllel kötendő
házasság kikötése csak a lelkészeknél indokolt.
Nemzeti szempontból pedig a legnagyobb
aggodalommal kell tekinteni a vegyes házassá
gok tilalmazását. Hiszen hova fog ez vezetni?
Oda, hogy ezután a magánélet legbensőbb ügyei
ben az első szempont és első kérdés az lesz,
hogy ki milyen vallásu. A társadalmi érintke
zésben, különösen a házasulandó korban élők
kénytelenek egymással aszerint megismerkedni
és szóbaállni, hogy ki milyen vallásu és a
különböző vallásu felekezetitek kénytelenek lesz
nek egymást messziről elkerülni, nehogy egy
mást megszeressék és vegyes házasságot kös
senek. Mai társadalmunk osztály-, érdek-, mű
veltség-, stb. különbségekkel és az ezeken
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alapuló szervezetekkel máris jobban szét van
szaggatva, mint volt a középkori rendi tagolt
ság idejében, most még a felekezeti különbségek
is áthághatatlan válaszfalakat emeljenek ab
ban? és az a szokás, ami sajnos, közéletünk
ben már nagyon is kezd lábrakapni, hogy első
kérdés a felekezeti hovatartozás, a magánélet
ben és társadalmi érintkezésben is elterjedjen?
A vegyes házasságok tilalmazásának alap
oka nálunk protestánsoknál az azokkal immár
majdnem mindig együtt járó r e v e r z á l i s o k b a n
rejlik. Ezek ellen igenis küzdeni kell, egyrészt,
mert lelkiismeretlen és erkölcsileg jogosulatlan
kényszernek a következményei, másrészt mert
alkalmasak egyházunkat aláásni és megrenditeni. Az ezek elleni küzdelemnek azonban nem
megfelelő eszköze a vegyes házasságok elvi
tilalma — ami, mint jelezve volt, végső kon
zekvenciája a tárgyalt szabályrendeletnek, de
nem is azok a fenyegető és megtorló eszközök,
melyekkel a katholicizmus felfogását követve
gyakran és tagadhatatlanul már majdnem álta
lánosan helyeselt módon a reverzálisokat egy
házunkban meg akarják akadályozni.
Az átmeneti intézkedéseket tartalmazó 16.
pontban hátrányos rendelkezésnek visszaható
erővel való felruházása az általános jogelvek
kel ellenkezik, ezenkívül a l e l k i i s m e r e t i k é n y 
s z e r e lv é t va ló sítja m eg , a m i p r o te s ta n tiz m u 
s u n k a la p e lv e iv e l a lig e g y e z te th e tő ö ss z e .«

Polner Ödön úgy a jogtudománynak, mint
egyházunknak olyan kiváló tagja, hogy jogi
véleménye alaposságánál és szakszerűségénél
fogva is hivatva van arra, hogy döntő befolyást
gyakoroljon nemcsak az egyházkerületeknek,
de az egyetemes egyháznak is állásfoglalására
— a szabályrendelettervezet ellen.

Kenyér
—

Fritz P hilippi

—

R á m n ézett
— s z e m é b e n ö rö k ig é ze t —
s m in t titk o k tu d ó ja m o n d ta :
» N é lk ü le m m e g v e sz m a jd a z éh ség!
É n v a g y o k a k e n y é r «.
N ézése
fe lk e lté le lk e m éh ét,
h o g y k é r n e m k e lle tt:
» A d j a k e n y é r b ő l /«
D e a zu tá n a tö b b iv e l m e n te m
fö ld e t e tte m s e zt é le tn e k h itte m .
H a n e m a sziv e m ,
H iá b a c sititá m s
e z e r Ízes fa la to t
s s z e r e tte m v o ln a
a sziv e m , — a z

az nem
tö m te m

n y u g o d o tt.
v o ln a b e le

k e b le m b ő l k ité p n i
n e m h a g y o tt.
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Volt ú g y : g y e r m e k k é n t n y ö s z ö r g ő n .
M á s k o r v i h a r k é n t d ü b ö r g ő it,
é h ével m a rca n g o lt
s g y i l k o s n a k is m o n d o tt,
m e r t n e m v o lt k e n y é r . . .
l i g y s z e r — n e m b í r t a m t o v á b b ...
E rű m Jézus, eljö tte m h ozzád,
m o st ta d o m . hogy sze n t szá d
ig a z a t s z ó l t a k k o r : —
k h e n k e ll e l v e s z n e m ,
h a te n e m k ö n y ö r ü l s z ,
te á l d o tt k e n y é r . . .<•■
Hám

n é z e tt.

— s z e m é b e n ö r ö k ig é z e t
s a gy szegé m eg
a ken yeret.

Fordította: Szim onidesz L a jo s

A sótalan eg yh á z
A szlovcnszkói magyar szövetség lapjában,
a Léván megjelenő Evangélikus Lapban Lie.
Fizélv ódon és Entlrefíy János, a lap két sz *rkesztöje egyházunk egyik legfájóbb sebére
mulat rá. Arról beszélnek, hogy egyházunk
a mai élükre állított viszonyok közt nem m in
dig találta fel magát, nem képviselte az evan
géliumot azzal az erővel és azzal a fölénnyel,
amivel képviselhette volna, nem járt mindig
azon az utón, amely a mostani káoszból kive
zet. hanem mind jobban belel>onyolódik a hí
nárba s ami a legfőbb, nem adja oly bizonyí
tékát sem anyai szert'tét ének. sem fiai össze
tartásának, aminőt ura. a Krisztus elvárhatna
t ő le ... Az egyház kezéből kicsúszott a veze
tés. Sok más mozgalom fölibe kerekedett, sok
más gondolat és eszme háttérlx* szorította, sőt
olyanok is vannak, amelyek az egyházai saját
legsajátosabb terrénumán, a testvéri szeretet és
összetartás terén is megszégyenítik!.'..
Mióta a háborúnak vége és mióta orszá
gunkat szétszakították, az elszakadt ország
részek lakosságát összehozta már a közős rádióélvezet, összejöttek eszperanto-kongresszusokon,
együtt tartottak d a los verse nyéké l . . . Krisztus
egyháza, a szeretet prédikáló világszószéke
azonban elhagyatva áll! Azazhogy tagjai ápol
ják a nemzetközi kapcsolatokat
Genfiek a
német egyházakkal, a stockholmi világszövetséggel — egymás feje fölött, egymásról tudo
mást se v é v e ... Négyszáz esztendő alatt jóbanrosszban együtt élt és egy testté forrott evan
gélikus egyházak darabjai széttörve úgy forog
nak az űrben, mintha soha össze nem tartoz
tak v o ln a !...
1-gy h á zfc jede írnek.
igy kiáll fel a két
szerkesztő, — nem terheli a lelkünket mulasz
tás? Nincsenek elsimítandó bajok, égő sel>ek,
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kiáltó ellentétek? Kormányosok, ti nyugodtak
vagytok? Csak a katolikus egyháznak legyen
nemzetközi szervezete, az evangélikus egyház
meg se kísérelje azt?
Harsányan kiáltjuk bele a magyarországi,
csehszlovákiai, romániai, jugoszláviai és bur
genlandi evangélikus lel ki ismeret be:
I Közös konferencián találkozzanak a szélszéledt testvérek tátongó sebeik gyógyítására.
2. Lélekszám szerinti pénzludi hozzájáru
lással tartsanak fönn egv közös evangélikus
Ia| ot
esetleg német nyelven szerkesztve - közös sz rkeszlö bizottsággal mindaddig, amig
a közös bajok Krisztus szollémélxm végleges
elintézést nem nyerlek .
Szétdaraboltságunk tizedik eszlendejélxm
olyan helyről jön ez a felszólítás^ ahol nem is
olyan nehéz egy ilyen cselekedetet félreérteni és
ahol belőle elég súlyos gyanúk kerekedhetnek.
Lie. Fizélv Ödön lévai és Hndreffy János felsőszclii lelkészek szcmlx* mertek szállni ezzel a
veszedelemmel, de nem hallgathatlak tovább
A lelkűk szólal meg ebben a felhívásban. . .
Az a magyar és az az evangélikus lélek, amely
nem néz se* jobbra, se balra, amely nem rezzen
meg minden falevél megmozdulására, amely
nem azt nézi, hogy kára vagy haszna van
lx'lőle, hanem sajogva érzi, hogy négyszázesztendös lelkikötelékek hevernek porba tiporva,
hogy egy négyszázéves egységnek, családi és
testvéri egységnek a teste van széldarabolva
holott ezt a hivatalosak oly természetesnek tart
ják. hogy tiz esztendő alatt egy sem találta meg
a szavát, egy sem tartotta szükségesnek, hogy
vagy egy lépést legyen az elszakított testvér
felé vagy hogy egy is egy cérnaszálat befűzött
volna egy tűbe, hogy egyházunk szélt éjjelt
krisztusi jjalástját valahol megint elkezdje öszszevarrni. . . Hz a két pap nem csjhtcs és nem
I>üsj>ök. Nem kell hivatalból azon törniük a
fejüket, hogy évenként miről tartsanak meg
nyitó beszédet, tőlük nem kíván senki irányí
tási. őket nem kötelezi semmi sem arra, hogy
az. evangélikus egyház, sem arra, hogy a régi
magyarhoni evangélikus egyház lelkiismeretű
nek a szószólói legyenek. Lehet, hogy meggya
núsítják és félreértik okét Lehet, h o g \ köz
vetve vagy közvetlenül kellemetlenségeket ^csi
nálnak nekik. De ennek a két jjajmak a helyén
van a szive és az esze. Ez a két pap nem jár tojás
láncol, nem cirkumsj>ektusoskodik és nem kér
bocsánatot azért. hogy él. Hz a kél pap szomorú
szívvel jár-kcl tiz esztendeje, ennek a kél
pajmak a szive fáj azért, hogy az egyház
annyit beszél a szerétéiről, de ha négyszáz
esztendőben egyszer meg kell mutatnia azt/
hogy sem élet, sem halál nem szakaszthatja el
istennek és testvéreinek, gyermekeinek a szeivtetélől, akkor
megretten és lx'gubózik és
hagyja, hogy a szeretet kötelékei egymásután
el|)altanjanak és hogy egy fészekalja gyermek

—
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ina már tigy nézzen egymásra, mintha nem test
vérek volnának, hanem mindig idegenek lettek
volna...
Halljálok-e a szózatot, a lelkiismeret sza
vát, ti »Hegyen épitett város« polgárai és halljátok-e ti bércek és puszták lakói, akik valaha
négyszáz éven át együtt nyomorogtatok, együtt
szenvedtetek és együtt biztatok . . . Halljátok-e
a szózatot, ti nagyok, akiket elszakadt ország
részekről szavazók emeltek pajzsra és hivatalba
és ti kicsinyek, akik valaha Sehnecen, Késmár
kon vagy Pozsonyban, Kolozsvárt, Brassóban,
Aradon vagy Temesvárt jártatok iskolába és
lelketekben oda ugv vissza-visszavágytok? ...
Ma itt is, ott is más a szolgabiró, más a.
főispán, más a miniszter. Nem régi az esperes
és nem az a püspök sem, aki tiz-husz éve
volt. De ezek a politikai változások elegendők
arra, hogy éket verjenek a lelkeknek abba a
közösségébe, amely nem azt vallja, hogy görög
vagy zsidó és nem azzal hivalkodik, hogy német
vagy magyar, hanem isten gyermekének és
testvérei testvérének tartja magát a Jézus Krisz
tusban, az evangéliumban, a lelkiismeret és a
szeretet protestantizmusának az egységében?...
Eddig — mindnyájunk szégyenére legyen
mondva, — úgy látszott, mintha ez a lelki egy
ség is csak hazugság lett volna, mint annyi
más s mintha az élet durva keze ezt is cafa
tokra téphetné és sárba tiporhatná .. .
A lelkiismeretnek ez a megszólaló szava
azt mutatja, hogy a lélek egysége ott parázslik
a szivek mélyén. Ma Léváról, holnap Szabad
káról, holnapután Eperjesről, azután meg az
Olt mellékéről kiáltják, hogy tartsunk össze,
vessük össze megint a vállunkat, ápoljuk megint
közös eszményeinket... szeressük és becsüljük
meg megint egymást. És necsak találkozzunk,
nocsak egy merev hivatalos lapban tartsuk
fenn egymással a lelki közösséget, hanem le
gyünk azon, hogy egyházunk nagy céljait közös
erővel szolgáljuk!
Legyünk azon, hogy az evangélium ne bi
lincs, hanem világosság és szeretet legyen,
hogy egyházaink minél jobban megállják helyi!
két a XX. században, hogy közös lelki ellen
ségeinkkel diadalmasan megkiizdhessünk, hogy
elkészüljünk arra az időre, amikor mindnyá
junknak meg kell állnunk a magunk lábán és
hogy erre a munkára úgy mint a múltban,
egyesült erővel neveljük magunkat és gyerme
keinket.
Halljuk meg mindnyájan a hivó szót és
adjunk rá visszhangot olyat, aminőt a szivünk
és a lelkünk diktál!
Váljon testté ez a gondolat és egyesítse
megint lélekben azokat, akiket az idők szele
látszólag oly messze sodort egymástól. A közös
oltár tüze tiz éven át pislákolt, de már szítják
és már kezd izzni az eltemetett parázs. Álljunk
köré megint mindnyájan. Négyszáz éven át tesl-
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vérei voltunk egymásnak, ne tagadjuk meg
éppen a testvéri érzésben azt az evangéliumot,
amielv nemcsak azt kiv.ánja, hogy egymást sze
ressük, hanem még ellenségeinket is. Itt pedig
nem is erről van szó, csak arról, hogy négyszáz
éve jóban-rosszban testvéreink szivéhez megint
megtaláljuk az utat és megint segítsük egymást
egy egész világ gyűlölete és haragja ellen.
Vitális János.

HÍREK

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
szeptember 29-én d.-e. 9 órakor ifj. istentisztelet: Glalz.

d. e. 11 órakor istentisztelet: Ruzieska,
9 órakor ifj. istentisztelet: Hültl
d. e. 10 órakor német istentisztelet: Ruzieska,
d. e. 11 órakor istentisztelet: Ruzieska.
Kereszteltük: Alexander Lilly t, Bánszky Béla
és Furm anek Paula fiát Pál Bélát, Nagy Ferenc és
K orm erth Ilona leányát Éva Irént, Meister József
és Bácsa Erzsébet leányát Éva Klárát, Jancsó Jó
zsef és Frankó Mária fiát Gyula Imrét, Báhidszky
István s Kiss Mária fiát Istvánt és Gábort, dr.
Nősz Gyula és Ujtelky Anna leánykáit Mária Anna
Lenkét és Ágnes Emilia Eugéniát, Szalay Olga
Mária Viktóriát, Junger Gábor s Potó Eszter leá
nyát Esztert, dr. Pottornyay László és László Irm a
leányát Mária Gabriellát, Lutz Károly és Szenteli
Margit fiát István Károlyt, dr. Plencner Sándor
Lajos s Rásó Márta Terézia fiát Gábor Lajost,
Dezső Dániel Károlyt, Pum m er Dezső és Petrovits Márta fiát Tamás Mihály Sándort, Frank Gyula
Henrik Róbert s Barhanovics Mária fiát Gyula
Károlyt, Víg Im re s Torda Julianna fiát Imre
Lajosi, Légrády Károly s Kovács Erzsébet Ilona
Margit fiát Károlyt.
E skettük: Scultély Béla László Géza műveze
tőt Lauterbach Máriával, dr. Marton György Ist
ván ügyvédjelöltet Weimess Gabriella Mária Celesztávaí, Lukácsi Pál szabómestert Polárcsik Mar
gittal, dr. Prihradny A rthur banktisztviselőt Lux
Rózsival, Kakula János villamos kocsivezetőt Vincze Máriával, Takács Mihály vásárcsarnoki alkal
mazottat Csonka Eszterrel, Déván István lapszer
kesztőt Theuerkauf Krisztina Veronika Máriával,
Benedek Frigyes György villanyszerelőt Gogh Er
zsébetiéi. Oszlaczky' Szilárd Ferenc geofizikust Fe
kete Friderika Alexandrával, Benedikty Sándor szé
kesfővárosi tanítót Bruckbauer Lujza Hermina Ilo
nával, Jausz Ernő Zoltán r.-t. igazgatót Varga Gi
zella Saroltával, Csonka János lakatost Maricek
Juliannával, U hrin László rádiótávirászt Bálványost
Gabriella Máriával, Demeter Lajos festőt Kocsi Ionánával, Reichert Frigyes vég}7észmérnököt Koren An
nával, dr. Tomasek Edgár Bélát Fáber Lilla Bor
bálával, Gallé István Sándor OKH ellenőrt Dedinszky Anna Mária Erzsébettel.
T em ettük: Krausz Zsuzsanna hajadont, Famler Jenő szigorló mérnököt, Csulik István áll. íőisk.
szakaltisztet, Langerm ann lakatosmestert,
özv,
Baghy Pálné, szül. Kraft Máriát, Unger Emil áll.
reáliskolai tanárt, de Jonge Ede hajóskapitányt,
Mazács József kereskedősegédet, Horváth Lászlóné,
szül. Pusnyik Hermint, ifj, dr. Hazay Gyula pénz
ügyi segédtitkárt, Páti Ferencné, szül. .Borsos E r
zsébetet, dr. Harsági Feszt Lajos ny. min. taná
csost, Török írónkét, id. Gózon Lajos asztalos
október 6-án d. e.
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segédet, Klassohn György m agánhivatalnokot, dr Ke
mény Kéláné, szül. Beinschrodt Ilonát, Eingner
Mihály kereskedőt, Kabódi Pál börkárpilost. özv.
Rossmann Hermáimé, szül. Voltmann Lujzát. Hor
váth Dániel köm üvessegédet, vitéz Hajts Géza m ér
nököt, Ném edy Kálmán kereskedelm i alkalm azot
tat. Paul Györgyikét, Báli Mihálynét. Sztyehlik La
cikát, Böngérfi Jánosné, szül. Hössler Franciskát,
Pap István napszám ost. Varga Józscfné. szül. Kuhovics Ilmát, Kichm üllcr Emil szföv. szappan üzem
igazgatóját. Dr. Patz Ferenc orvost, Takács Mik
lós földm ivest, özv. Mizerák Józsefné, szül Lá
zár Zsuzsannát. Glatz Hichárdné, szül. Bittera Etel
kát, Mátray Géza vasgyári tisztviselőt.
Paucr Irma diakonissza-fönökassaony, a Léin**
Hv. Diakonissza N öegylct alapítója és első elnöke
szept. 19-én Budapesten váratlanul elhunyt Benne
ev. egyházunk egyik legkiválóbb szem élyiségét vesz
tette el. ki csodalatos odaadással szolgálta abban a
hivatásban, m elyet magának választott, az Ir a t.
Központja volt egy bensőséges körnek, m elynek
egyetlen célja szolgálni az Isten országát ev. e g y 
házunkban. Akik közelebbről ism erték, a legna
gyobb szeretettel esüggtek nem es egyéniségén.
Ál
dott legyen em léke közöttünk! Tám asszon az E r
kegyelme az elárvult diakonissza család részére
m éltó utódot, ki az elhu nythoz h asonló hűséggel
szolgáljon!
Súlyos veszteség érte a pesti m agyar ev. egy
házat. m ely egyik derék vallástanárát Iludák Já
nőst vesztette el. ki öl éves korában hunyt el.
A csendes term észetű, szelíd lelkületű lelkész sz i
vét a honíilm szom orította, mert m indig vissz i-viszszavágyotl a kedves Besztercebányára, ahol éveken ál
m űködött, mint gim názium i vallástanár, mig a csehek
onnan kiü'dözték Azóta a kőbányai iskolákban tanított
és — am int a tem etésen m egjelent sok gyerm ek és
szőlő őszinte, m ély fájdalma bizonyította
ott
is szivvel-lélekkel végezte a m agvetés szent m unká
ját. Lelkésztestvéreinek és a hívek százainak részvéte
lével kisértük ki az uj tem etőbe, hol Majba Vilm os
lelkész és dr. Gaudy László vallástanár búcsúztatták
el! Nyugodjék békében! Munkáján és em lékezetén
legyen Isten áldása!
Adakozzunk a Sántha sírem lékre! Lapunk mull
számában e felhívással kapcsolatban a budai Lulher-szövetség csekkszám lájának számát közöltük és
hozzátettük, hogy adom ányokat szívesen fogadunk
és továbbitunk. Félreértések elkerü lése céljából kö
zöljük, hogy a gyűjtést laptársunk a Jöjjetek énhozzám , Budapest
kezdem ényezte. Ennek csek k 
számlája egy számm al m agasabb, m int a m iénk,
tehát 58112 és a befizetésnél elég az értesitü-lap
felső oldalára egy S belül írni. A gyűjtés eddigi
eredm énye 501.98 pengő.
Csendben ment végbe a Keresztyén Ifjúsági
Egyesületek nem zetközi konferenciája Balatonszár
szón augusztus végén, m elyen délkcleleurópai kisebb
ségi népek voltak nagyobb részt képviselve, 72
résztvevő a következő országokból: N ém etország,
Svájc, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Ro
mánia és Magyarország. Befelé azonban annál m oz
galmasabb volt e konferencia élete, m elynek jelen tő
ségét az az egy tény is elárulja, hogy a forrada
lom óta ez alkalom mal voltak Erdélyből Magyarországon a legtöbben, összesen 17-en. A konfe
rencia m inden |>olitikai vonatkozástól m entes volt,
annál nagyobb jelentőségű határozatok születtek
meg a KIÉ délkeleteurópai munkáját illetőleg.
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\ budapesti evangélikus énekkarok vezetői az
elm últ héten m egállapodtak, hogy közös m unká
val nagyobbszabásu müvek előadására vállalkoz
nak. Valam ikor régen, különösen a külfödi ev.
egyházakban, úgyszólván m inden vasárnapra szép
karénekekben gyönyörködheltek a buzgó hívek. Ma
is nagyon em eli a tem plom látogatók vallásos á h í
tatai egy-egy m űvészi m ódon énekelt kar. A budai
énekkar legközelebb tölti be m űködésének tizedik
évét. Ezt az évfordulót fokozottabb m unkával sze
relné m egünnepelni. E hhez azonban arra is volna
szüksége, hogy egyházunk hívei és barátai közül
azok, kiknek jó hangjuk és hallásuk van, lépjenek
az énekkarba és vegyék ki részüket az Isten d i
csőségét és a hívek áhítatra keltését célzó m un
kából. Az énekkar elnöke Reif Pál vallástanár, a
gyakorló órákat m inden kedden fél 7 órai kezdettel
tartja a kur a H. kér. Jurányi-utcai községi iskola
épületében.
A m agyarhoni e\a n g rlik u s lelkészegyrsület o k 
tóber 9 10. napjain tartja évi konferenciáját N yír
egyházán. m elynek tárgysorozatában az
egyházi
életnek több érdekes kérdése szerepel. Mindkét Ha
jnin este 0 órai kezeltet vallásos esté ly is lesz a
tem plom ban, hol kiváló költő-lelkészeink saját köl
tem ényeiket fogják felolvasni. A lelkészegyesület e
konferencián fogja üdvözölni elnökét, a lelkészt kar
Kimagasló képviselőjét Ráülik János korm ány főta
nácsost, ki m ost tölti In* lelkészi szolgálatának 10-ik
évét. Akik elszállásolást kérnek, jelentsék legkésőbb
szeptem ber 30-ig i s jelezzék érkezésüket is pontosan Az elnökség kéri a résztvevőket. hogyL uth eröltünyükcl vigyék magukkal.
Ej formában s nyom tatva jelenik meg október
1-én* az evangélium i jellegű ifjúsági
m unkások
egyetlen m agyar nyelvű lapja, az Ébresztő. Minden
vallástanárnak, hitoktatónak, ifjúsági egyesü leti ve
zetőnek, lelkijiásztornak, tanítónak és evangélium i
cserkészniunkásoknak nélkülözhetetlen segédeszköz,
ha ifjúságukkal törődni akarnak. Évente 9-szer je 
lenik meg 5-szőr 32. l-szer 16 oldalon. Évi e lő fi
zetési dija 5 pengő. M utatványszám ára 60 fillér.
Ingyen m utatványszám ot nem küldenek. Megrend ellielö : Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsé
gében, Budapest, IX , Cllöi-ut 29. 11.
Zengő Imák. Irta E elrovics Rál budafoki ev.
lelkész. Budapest. 1928. A szerző kiadása.
1
tv. Ara nincs m egjelölve, A szerzőt, ki az oláh
m egszállás elől m enekült a fővárosba és ill szol
gálta egyházunkat a legraostohább
körülm ények
közöli, egyházi lapjaink szorgalm as olvasói jól is
merik. mint halk szavú, im ádkozó lelkületű költőt,
ki fohászait nem es form ában, m űvészi versben bo
csátja az egek Érához. A zengő imák már rész
ben napvilágot látlak egyes lajKikoan. részben m ost
kerülnek először az olvasók özön ség elé.
Szerző
ezen m üvecske kibocsátásával jó szolgálatot telt
lelkésztostvéreinek, kik az istentiszteletek alkalm á
val nagyon jól felhasználhatják e fohászokat. De a
buzgó hívek is, kik csendes kamrácskájukban vissza
vonultan akarnak terem tő Urunk színe elé járulni,
jó tolm ácsot nyernek e m idién, m ely úgyszólván
az év m inden vasárnapjára tartalm az m egfelelő
im ádságot, legtöbbször ism ert énekek dallam ára.
Jól használható bibliai órákon, a levente és cserkészösszejövoteleken is és azért a legmelegeblxm
ajánljuk a vallásos áhítatot kereső hívek, lelkészek
tanítók és nevelők figyelmélH*. Szerző cim e: Bu
dafok. Kossuth Lajos-utca 70.
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A budapesti 'egyházmegyéi gyámintézet szep i
18-án tartotta rendes évi közgyűlését Broschko G.
A. esperes és Maszny Sámuel kispesti egyházfel
ügyelő elnöksége alatt. A közgyűlés örömmel vette
tudomásul Bendl H. kormánytanácsos jelentését,
hogy a nehéz gazdasági viszonyok közepette a
hívek áldozatkészsége az elmúlt évben is sze
retettel hozta meg adományait a közegyház ja
vára. Az egyházmegyei gyám intézet szabad ren
delkezésére álló összeget a közgyűlés a váci és ke
lenföldi egyházközségek közölt osztotta meg egyenlő
arányban. A budapesti ev. főgimnáziumi és leánykollégiumi ifj. gyámintézetek jelentésének m eghall
gatása után a közgyűlés hálás elism erését fejezte
ki az intézetekben működő vallástanárok buzgólkodásáért. A közgyűlés végül elrendelte, hogy lejár
ván az elnökség megbízatása, az uj elnökségre
a szavazatok 1930 április 30-ig küldendők be az
esperesi hivatalhoz.
A dunáninneni egyházkerület szepL. 19-én tar
totta közgyűlését Budapesten a Tisztviselőtelepi Ka
szinó dísztermében a gyülekezetek
képviselőinek
nagy részvételével. Dr. Kéler Zoltán, felsőházi tag,
kér. felügyelő üdvözölte Dr. Sztranyavszky Sán
dor államtitkárt legütóbbi kitüntetése alkalmából.
Elnöki megnyitójában ünnepélyesen tiltakozott Tria
non ellen, mely a kerületet oly nagyon m egcson
kította, tiltakozott a kultuszminiszternek egy hír
lapi cikkben bejelentett szándéka ellen, mely szerint
a szegedi egyetemnek r. kát. színezetet óhajt adni.
A közgyűlés nagy ovációval fogadta Kéler tartal
mas beszédét. Kiss István püspöki jelentésében kitérl arra a különös jelenségre, hogy mig prot. egy
házaink
segélyezésében
szükkeblüséget
tanú
sít az állam, addig különböző helyeken apáca és
szerzetesi intézmények támogatására szinte két ma
rokkal szórják a pénzt. Sürgeti az 1848. évi XX. t.-c.
végrehajtását. A r. kát. egyházzal való viszonyunk
állandó i'omlása m ellett kielégítően jó a ref. egy
házhoz való viszonyunk. De még ennek is meg
kellene javulnia. Bákóczy István kívánta a valiástanitók díjazásának rendezését, Okolicsányi Gyula
jelentést tett az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásának
újabb fejleményeiről. A kerület rendkívül élénk
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Szállít i z z ó l á m p á k a t és minden v i l l a m o s c i k k e t .
S zerel
javít. +
Evangélikus hittestvér^ink szállítója

tárgyalás után elvetette a javadalmas egyh. tisztv.
házasságát szabályozni hivatott tervezetet és csak
azt tartja szükségesnek, hogy egyh. tisztviselők élettársa legyen protestáns, gyermeke pedig feltétlenül
evangélikus. Igen üdvös javaslatot terjesztett fel a
balassagyarmati egyház. mel,y a két prot. egyház közötL való versengés megakadályozása céljából ki
mondatni kivánja, hogy sem reverzálist, se áttérést
ne fogadjanak el evangélikus és református felek kö
zött. A kerület a javaslatot pártolással terjesztette
fel az egyetemes közgyűléshez. Csőváry Dezső csákvári lelkésznek köszönetét szavazott a gyűlés azért
a nagy munkáért, hogy faluja népét betanította
a Háry János c. operára és azt országos sikerrel
elő is adta.
A kér. gyűlés élénk helyesléssel kisérte Kiss
István püspök szavait, ki kiemelte Kéler felügyelő
önfeláldozó nagy buzgalmát, hogy megrongált egész
sége ellenére is teljes odaadással vezeti az egyházkerület ügyeit és támogatja a püspököt szent mun
kájában.
Orvosi hir. Dr. Máthé Lajos fogorvos, pro
testáns egyháztag, IV.,
Királyi Pál-utca 20. sz.
alatt fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős
kedvezményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6
óráig.
Hegyen Épített Városra adakoztak: Áts Gézáné
6, Bagyinszky János 3, Banits Gyuláné 3, Boór
László 3, Dax János 3, Dörre Endréné 3, dr.
Érti János 6, Jackó Manó 6, dr. Jezsovics János 3,
Kiinger Józsefné 1.50, özv. Kollár Lajosné 6, Krisch
Jenő 3, Mikus-Csák István 2, Nagy Ida 3, dr.
Nikolits Béla 6, Reinl Sándorné 4, Sass János 3,
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h pedig az ötök élet, hogy m egism erjenek léged, aj egyedül igái Isteni és akii elküldlél, a Jézus Krisztusi! lános ei. IJ. 3.

1Vem m e ssze
Mark *XII :u •Nem

messze vagy az Isién or
szágától.«

Egy 11 tagu társasággal történt, hogy leszállván a Montblanc csúcsáról, hirtelen ha
vazás eltakarta előlük az ösvényt. Sokáig ko
resték útjukat hiába, végre kimerültén a fá
radtságtól és hidegtől, meghúzódtak egy szikla
hasadékban
és valamennyien elvesztek. Mi
kor aztán néhány nap múlva tetemeiket meg
találták. megállapították, hogy öt lépéssel odább
rátaláltak volna a jó útra. Olyan közel lenni
a jó úthoz és arra mégsem lépni, olyan közel
lenni az éleihez és mégis meghalni — oh
milyen tragikus! Kz a kis történet megsejteti
velünk Jézus szavának igazi jelentését: Nem
vagy messze az Isten országától. Kétségtelen
dolog, hogy az is eredmény már, ha az ciuIkt
közeledik az Isten országához. Aki egy fény
forráshoz vagy tűzhelyhez közeledik, lépésröllépésre jobban iparkodik a világossághoz; ám
bár ő még nincsen megvilágítva a fény által,
sem nem melegszik még a tűzhelynél. Az Isten
országa felé való közeledés mindig lelki hasz
not jelent az emberre. De a közeledés még nem
belépés!
Valakinek egész élete lefolyhat
a
templom közvetlen közelében, anélkül, hogy
valaha a szent küszöböt is átlépte volna, vagy
épjxmséggel
lelke behatolt volna a szentek
szentjébe. A lélek kering az üdvösség körül,
csavarog gondtalanul vagy zaklatva a nyuglalanságtól anélkül, hogy megtalálná vagy ép|M‘n keresné komolyan az üdvösség útját. Köny-

nvon megelégszik azzal a tudattal, hogy nincs
már messze az igazságtól
és épp ez a ve
szedelem reá nézve. Mivel szolgált rá az írás
iadé» Jézusnak erre a feleletére? Flőször kérdé
sével. Tudni szerette volna az erkölcs legnuv
lyebb alapját, értelmét, legnagyobb parancsát
és azért közvetlenül Jézushoz fordult, hogy az
elégítse ki lelke szomjál. Ha bennünk is van
busóidé» lelki szomjúság az. igazság után, mi is
ké>z.eledünk az. Isten országához, de még nem
vagyunk benne. Az. irástudé» azonban nemcsak
kérdést intézett az l'rhoz, de miután megkapta
a feleletet, hitvallásszerüleg összefoglalva is
métli azt és kiemeli azt az igazi evangéliumi
gondolatot, hogy Istent teljes szívből, teljes e l
méből, teljes létekből és teljes erőből szeretni
és felebarátját szerelni, mint önmagát, többet
ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál.
Valóban a szeretet magasan felette áll az ál
dozatnak, melynek rugója igen sokszor a féle
lem Felemelő és szép dolog, ha hallunk ilyen
bölcs feleletet, ilyen bátor hitvallást, — de ez
még csak a nem messze az Isten országától.
Ahhoz, hogy belé is jussunk, még egy döntő
lépésre, bátor elhatározásra, szilárdan kitartó
akaratra is van szükség. Testvérem, ki olvasod
e sorokat, váljon rólad is elmondhatná-e az
l ’r, hogy nem messze vagy az Isten országától?
Váljon csak kevés híja van-e annak, hogy Is
ten gyermeke légy? Váljon csak öt lépés vá
laszt-e el az élettől, mint azokat a szerencsétlen
turistákat? Meg akarsz-e halni a kimerüléstől
és a hidegtől? Oh, tedd meg az elhatározó
lépéseket, melyek még elválasztanak az élettől,
kövesd a Jézust, kövesd még ma!
H. C.
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Kelt-e a lelkész választást

reformálni ?
A zsinat elé szánt javaslatok közt szerepel
egy lelkészválasztási javaslat is, amelyet Stráner Vilmos, a pécsi egyetem soproni ev. teo
lógiai fakultásának \a, tanára tett közzé az
Evangélikusok Lapja 1929. julius 14. és követ
kező számaiban. Javaslatának a lényege az,
hogy a gyülekezetek szabad lelkészválasztási
jogának külsőleg való érintése nélkül olyan
törvényL kell hozni, amely már a lelkészválasztást előkészitő eljárás során kirostálja mind
azokat a jelölteket, akik egy közbeiktatandó
»egyházkerületi lelkészválasztási vegyes — ha
tósági és gyülekezeti tagokból összeállítandó
— bizottság«-nak nem tetszenek, illetve, akiket
ez a bizottság bizalmas tanácskozásán bizo
nyítás és indokolás kötelezettsége nélkül a gyü
lekezet részére alkalmatlannak vél. Erre a ké
retlen és lehetetlen minősítésre a bizottságnak
még abban az esetben is joga volna, hogyha a
gyülekezet valakit egyhangúlag meg akarna
hívni. Beavatkozásának oly ereje volna, hogy
ha a gyülekezet valakit egyhangúan meghívni
szándékolt, jelöltje helyére ajánlott jelöltjét a
gyülekezet nem fogadná is el, az egyhangú
meghívásra kiszemelt jelölt a választás alkal
mával isemrüikép »nem jöhet tekintetbe«:
Ez a néhány »rendelkezés« elegendő arra,
hogy az egész javaslat jellegét tisztán láttassa.
Néhány szerencsétlen kezű, az egyházi élet
elemi törvényeivel és a közel jövő szükségletei
vel tisztában nem levő, rövidlátó és hatalmaskodásra hajlamos férfiú az egyházi érdek leple
alatt olyan reformokat szeretne a lelkészek és a
gyülekezetek, tehát végeredményben az egész
egyház rovására csinálni, amelyek egyházunk
eddigi szellemével a leghatározottabban ellen
keznek. Egy kis csoport vak hatalmi törekvé
seit ideig-óráig támogatnák, egy kis német és
talán svéd vágású egyházkormányzásra is al
kalmat adnának, azonban más részről előre
kiszámíthatatlan és kimondhatatlan károkat
okozhatnának.
Mert miről van szó? A javaslat szerint
arról, hogy a gyülekezetek nem tudják a nekik
megfelelő lelkészeket megválasztani. Hogy ez
igaz-c vagy sem, afölött lehet vitatkozni. Azon
ban, hogy a gyülekezetek esetleges tévedéseit,
— amelyeknek végtére is maguk isszák meg a
levét — éppen ebben a formában kellene és
lehetne helyrehozni, az legalább is erősen két
séges. A javaslat ugyan forgatja a szemeit,
de a végén oda lyukad ki, hogy bármely gyü
lekezet bármely jelöltjének az egyhangú meg
hívását vagy a jelölését, tehát a megválaszthatójságát megakadályozza, ha »a bizottságnak aggo
dalmai vannak afelől, hogy az egyházközség
jelöltje minden tekintetben alkalmas-e a szóban
forgó lelkészi állás sikeres betöltésére«. Más
esetekben pedig »a pályázók közül kijelöli azt,
akit a lelkészi állás betöltésére legalkalmasabb
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nak tart s a rá vonatkozó személyi adatokat^...
azzal az utasítással közli, hogy az illető...
megválasztottnak nyilvánítandó.«.
Ez a jogilag gyerekes, egyházilag pedig kép
telen elgondolás önmagában hordja bírálatát.
Szomorú volna, hogyha egyházunkban egy egy
ház és egy zsinati tag akadna, aki a gyülekezet
tek választási jogának ebbe az egészen lehe
tetlen megcsúfolásába belemenne. Elvégre len
niük kell bizonyos határoknak, amelyeknél
még a diskusszió lehetősége is megszűnik. Mert
az, hogy egy bizottságnak »aggodalmai« van
nak, semmiféle józaneszü ember előtt nem le
het elég ok arra, hogy akármely gyülekezet
olyan egyhangúan megválasztani szándékolt je
löltjét elüsse a választhatóságától, aki külön
ben minden törvényes kelléknek megfelel, aki
ellen törvényes kifogás nem emelhető, aki azon
ban a bizottság véleménye szerint talán csak
kilencvenkilenc százalékban alkalmas a szóban
forgó lelkészi állásra... A javaslat szerzői fel
háborodottan fognak tiltakozni az ellen, hogy
ilyen esetben a bizottság brutalizálná az egy
házközségeket. Lehet, hogy egyes esetekben ez
csakugyan nem történnék meg, azonban velük
és igazukkal szemben meg az kétségtelen, hogy
olyan törvényt alkotni viszont nem szabad és
nem lehet, amely bárkinek ilyen lehetetlenségre
jogot ad.
A javaslat intenciói egyébként tiszteletre,méltóak lehetnek. Az indokolása csakugyan
nem győzi az egyház magasabb érdekeit hang
súlyozni. Az eszközei azonban elképesztően
rosszul megválasztottak. A javaslat a gyüle
kezetek oly természetes és eddig évszázadokon
át kétségteleneknek tartott jogaiba nyúl bele,
amelyek megbolygatása igen veszedelmes. A
közegyház eddig nagy harcok közt a korlátlan
választási jogot bizonyos szigorúan körülhatá
rolt esetekre szűkítette, ezek közé az uj zsinat
egy eddig nem létező bizottság »aggodalmait«
akár evangéliumi és akár reformátori alapon
nehezen fogja illeszteni. Ilyen próbálkozásra
bú j dokió és tudatra nem ébredt, vagy leple
zetlenül és felelőtlenül megnyilvánulni me
részkedő hierarchikus hatalmi vágy csábíthatja
az embert, de a magyar evangélikus egyház
ebbe a sötétbe nem ugorhatik bele.
Egy emberként kell a javaslat ellen a lel
készeknek is tiltakozniok. A javaslat ugyanis
oly elképzelhetetlen gyámkodás alá akarja venni
őket s minden előmeneteli és helyváltoztatási
lehetőségüket oly hihetetlenül kiszolgáltatja
részben felelőtlen, másrészt felelősségre nem
vonható tényezőknek, hogy — ha csak a püs
pökökkel vagy az esperesekkel vagy más egy
házi »hatalmi tényezőkkel« a legszorosabb ro
konsági viszonyban nincsenek, vagy ha a ked
vükben járásra örökre el nem szánják magu
kat, — elfogadásával a szó szoros értelmében
öngyilkosságot követnek el. A javaslat ugyanis
egy ad hoc kiküldött bizottságnak sokkal mesz:szebb menő büntetési és jutalmazási lehető
ségeket ad a rovásukra, mint amennyire az
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egyház eddig törvényesen körülhatárolt
fe
gyelmi jogit terjedt. Ahhoz, hogy valami konkret
és bebizonyított lényért egy lelkészt feddésre
Ítélhessenek, mozgósítani kellett az egész tör
vényszéki apparátust, a vádlottnak számos joga,
két fellebbezési és egy i>erujilási joga volt,
ahhoz ellenben, hogy egy egyhangúan meghívni
szándékolt lelkész megválasztását, egész
jö
vendő boldogulását stb. sth. megakadályozzak,
a javaslat szerint elég egy szigorúan bizalma
san tanácskozó bizottság aggodalma .. .
Ez az egy perspektíva teljesen elegendő
arra, hogy ezt a szándékolt reformot halvasz ü le te 11ne k 1>éIvégezze.
A gyülekezetek szem lantjából csakugyan
életkérdés az, hogy viszonyaiknak megfelelő,
igényeiket kielégítő, kiváló, az evangéliumot
és az egyház szellemét méltóan képviselő lel
készeket válasszanak, ha lelkész! hivataluk e l
árvul. És igaz az is. hogy a szabad választási
jog nem korlátlan és nem lesz a jövőben sem
az. Bizonyos feltételekhez és formalitásokhoz
mindig kötni fogják Az azonban kétségtelen,
hogy ezek a megkötések azokig a határokig
nem mehetnek, amiket ez a javaslat felállít.
Sőt már az is kérdés, hogy eddigi Egyházi A l
kotmányunk nagyvonalú és bölcs rendelkezé
sein túlmenő lelkészválasztási szabályrendele
teink is nem mentek-e a jelölés és a választás
megszorításában túl azon a mértéken, ami ma
indokolt és felállítható?!
Mert azt nem szabad sem reformok kieszelöinek. sem zsinatunk megválasztandó tag
jainak elfelejteniük, hogy az egyház jövő sorsa
nem az egyházi hatóságok kezében van, ha
nem a gyülekezetek teherbírásán, egészséges
szellemén, összetartásán, a lelkészeikkel való
békességen és a velük való összeforrlságon alap
szik Az idők ugyan nagyokat változtak. Ma
már a rádió révén sem a gyülekezetek, sem a
hívek nincsenek oly feltétlenül helyi lelkészeik
lelki befolyásolására ráutalva, mint akár ez
előtt tizesztendövel. De azért a rádió utján
való vagy az egyházhalósági lelkigondozás, a
személyes rokonszenv és bizalom egyházható
sági vagy mechanikus pótlása még nincs ki
találva. Az egyház igazi alapját csak azért,
mert egy egyetemi város egyszer nem a leg
jobban választ, sem azért, hogy teológiai fa
kultásunk egyes tanárai lelkészeink sorsára is
kolai impresszióik alapján holtuk napjáig be
folyást gyakoroljanak, nem szabad megboly
gatni De azért sem, hogy espereseink vagy
püspökiünk szorosan felsorolt komoly eseteken
túlmenő — svéd vagy más — módon befolyó.solják a lelkészválasztásokat vagy hogy minden
felelősség elkenésével és eltolásával ugyanezzel
a joggal akármilyen bizottságok ruháztassa^
nak fel.
A választásokba való felelőtlen ^ avatk o
zásokból elég volt annyi, amennyit az utolsó
emberöltő felmutat. Ahol eddig egy választásba
felülről ltcavatkoztak , annak még mindig a
gyülekezetek békéjének oly mélyreható meg-

bolvgalása volt az eredménye, hogy az eddigi
tapasztalatok a további beavatkozásokat ép|H*n nem javalják. Arról is lehetne beszélni,,
hogy az eddigi illegálisan, de azért mégis »hi
vatalosaknak nevezett jelöltek mindig a m in
ién tekintetben alkalmasak«
közül
kerül
lek-«* ki?l
Az az érzésünk azonban, hogy a dologba
felesleges ilyen mélyen bemennünk. Ez a ja
vaslat úgyis halvaszületett és még egy csendes
temetés tisztességére sem elég érett.
Elég,
ha a gazdái maguk földelik el.
M ikolai

.ir o n .

Thzclellel kérjük a/ előfizetési dijtk megköt(lését! Minthogy löbhsziz prhlinvl ingyen küldünk
szél és szulocnciónk ez időszerűit nincs, adomá
nyokat a lap fenntartására h dús köszönettel foga
ntuk.

Ami legnehezebb
JaiK ikkiil h a l m o z ó i t
X a g y o k , h a la im a so k
S h o lm i e lő k e lő b b
K i v á l ó s á g e lő tt.
K i tég ed m in d len éz:
F ejed fe lem eln i
II á s z k é n .
A'e m o l y n e h é z .
I)e s z e n l s z o m o r u a n
H e s z é d te le n b u b á n
Szorongok, k ö n n y e ző k
fis g y á s z o l ó k e l ö l t ,
K i m in t k étség b e s e l l :
F ejed felem eln i
Ilii s z k é n .
M ár nehezebb.
Am é le itép d esett
ll o n g g o s o k . é h e s e k .
K o l d u s k é r e g é tő l:
S á t k o z ó d ó k e lo lt.
!l<d illá d e l v e z e t :
F e je d ' f e l e m e l n i
I h is z k é n .
L egnehezebb!
P e t r o v i c s P ál.

őrömmel közöljük, hogy a kispesti ev. gyház
októlxT 1-én tartott tanácsülésében elhatározta, hogy
a megüresedett lelkészi állásra X andrássg E l e k he
lyettes lelkésznek egyhangú meghívását fogja aján
lani a közgyűlésnek. A magasztos lelkészi állásnak
ilyen egyhangú bizalom alapján való betöltése ja
vára szolgál az egyháznak, megkönnyíti a lelkész
munkáját és áldást hoz mindkettőjükre. Vajha e
szép és nemes eljárásnak sok-sok követője volna.
Akkor Sámlinkban minden erő Isten dicsőségére
érvényesülne az építő munkában.
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A bányai evangélikus
egyházkerület
közgyűléséi október 4-én tartotta a Deák-téri
iskolaépület dísztermében. A közgyűlést meg
előzőleg istentisztelet volt, melyen Cb u g y i k P á l
aszódi lelkész hirdette az igét I. Ján. 3., 16.
alapján az odaadást, a felebarátnak egész éle
tünkkel való szolgálatát kötvén a hallgatók
lelkére. A közgyűlést P e s t h y P á l k é r .
fe l
ü g y e l ő tartalmas beszéddel nyitotta meg, mely
ben hangsúlyozta, hogy a megcsonkított hazá
ban helyzetünket csak erkölcsi és kulturális
erőink növelésével javíthatjuk meg, mert a
tá rsa d a lo m b a n a ra n g o t, a s ú ly t n e m a s z á m ,
h a n e m a z e rk ö lc si és k u ltu rá lis ta rta lo m a d ja
m e g . Ezért kell arra törekednünk, hogy hi

tünkben öntudatosabbak, cselekvéseinkben ha
tékonyabbak legyünk. Más egyházakban a nem
lelkész elem nagyon intenzív tevékenységet fejt
ki, mig nálunk méla csend honol. Keresnünk
kell azért a módot arra, hogy világi tagjainkat
lelkileg jobban kapcsoljuk az egyház életébe
és munkájába. A nagyobb testületek élén mű
ködőknek fel kellene keresnie a kisebbeket,
igy meg kell őket ismerni és tettre serkenteni,
E munkára maga is készségesen vállalkozik
és elnöki székéből minden testvért lelkes mun
kára hiv fel az egyház javára. Örömmel álla
pítja meg, hogy a fasori ev. főgimnázium az
országos tanulmányi versenyekben eddig a leg
jobb eredményt vívta ki. Ha mindenki ilyen
buzgalommal fog dolgozni, jól megálljuk he
lyünket. Azért arra hívja fel a kerület evangelikusságát, hogy keljen az alkotó munkában
nemes versenyre más egyházakkal. Foglalkozlnia kell a felekezeti versengéssel is, mely a
hazafiakat oly nagyon husit ja. Minden erőnk
kel oda kell hatnunk, hogy szerencsétlen ha
zánk átvergődjék a jelen idő veszedelmein,
Mivel kettős terhet viselünk más országokhoz
képest, mert az általános nyomorúságon kívül
még Trianon is lenyűgöz minket, e hazában,
teljes harmóniára van szükség. 11 évvel ez
előtt lelkileg megroppantunk, de még egy ilyen
megpróbáltatást nem bírnánk ki. A haza üdve
attól függ, hogy gyermekei lelkileg teljesei^
egyek legyenek, felekezeti praeponderatiától
csak a balga várhat jót. Reámutat arra, hogy
mikor a görög államok egymás erejét emész
tették a hegemóniáért való harcokban, le
győzte őket a macedón szomszéd. Nekünk is
vannak ilyen macedónjaink, kik állig fegyfí
verben lesik a pillanatot, hogy a magyart'
leverjék. Kér azért mindenkit, hogy rejtse el
kardját és közös munkával szeressük a drága
hazát, mig a magyar hajnal hasad. Köszönti
egyházunk kiváló férfiait, kik a közelmúltban
diszdoktorok lettek. Köszönti a kerület közön
ségét, és Istentől áldást kér a közgyűlés mun
kájára. Dr. Raífay püspök indítványára a köz
gyűlés a felügyelőnek e beszédjéért, mely hit
vallás és szózat is volt, hálás köszönetét fejezi
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ki és felveszi szószerint jegyzőkönyvébe. Ez
után dr. Raffay Sándor püspök olvasta fel
jelentését, melyben először is hálás kegyeletét
rójja le néhai d r . Z s i g m o n d y J e n ő kér. fel
ügyelővel szemben, ki több, mint 50 esztendeig
szolgálta hűséggel egyházunkat. A közgyűlés
felállással hódolt az elhunyt kiváló egyházi
vezér emlékének. Az uj felügyelőt, a hivő fér
fiút, szeretettel köszönti a püspök, kéri, hogy
zárja szivébe őt és a kerület minden munká
sát, a kerület közönségét pedig felkéri, hogy tá
mogassa szeretettel vezérét. Sajnálattal állat
pit ja meg, hogy az egyház és áilam viszonyáé
ban nem állt be kedvező változás, sőt a hely
zet még romlott, mert, úgy látszik, hogy p
kormány még nem gondol komolyan köteles[sége teljesítésére. Minden látszat arra vall, hogy
a közhatóságok nem elfogulatlanul végzik dol
gukat, mert különben már régen helyreállott
volna a megértő felekezetközi hang. Szószé
róit idézi a kultuszminiszter szavait az állam
és az egyház között való viszonyról. Bölcs
szavak, csak tartsák is meg! Ezek után reméli
a püspök, hogy jogos kéréseinket meghallj
gatják. Különösen iskolaügyekben ért minket
eddig sok hátrány. Reméli, hogy a megfelelő
helyekre evangélikus tanerőket fog a miniszter
kinevezni, az államsegélyt és a lelkészek kongruáját valorizálni fogja. Ha az állam oly sokat
költ épületek tatarozására, találjon fedezetet
a lelkiépületek karbantartására is. A püspök
várja, hogy a hitoktatók jobb javadalmazása
és előléptetése valósággá válik, várja a minisz
ter intézkedését a vasárnap védelmére a szesztilalom életbeléptetésével, de különösen várja,
hogy a reverzális okozta gyűlölködés és ál
landó súrlódások kiküszöbölése céljából ki fog
eszközölni egy a Lambruschini instrukcióhoz
hasonló intézkedést, mely békességet terem
tene a felekezetek között. Reméli a püspök,
hogy a miniszter az u. n. törpeiskolák bezárá
sával nem gyengíti tovább egyházunkat, nem
akadályozza meg a kongrua megtagadásával uj
egyházak alakulását. A háború után az uj
csoportosulások természeti szükségszerűséggel
állottak elő. Idézi Berzsenyit, hogy minden
ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs és
azért a tiszta erkölcs munkatereit erősíteni
állami szempontból is szent kötelesség. Mél
tánytalannak tartja a püspök, hogy uj egy
házaknál a kongruát 800 lélekhez köti a mi
niszter, hisz ennél a türelmi rendelet is mejg'értőbb volt. Méltánytalan dolognak tartja, hogy
mindent a gazdasági helyzet szerint Ítélnek
meg. Az államsegélyek erkölcsi és kulturális
célokat szolgálnak és azért csak erkölcsi és
kulturális szempontok irányíthatják az álla
mot e tekintetben. Felpanaszolja a püspök,
hogy a folyó évi költségvetésben nem történt
gondoskodás uj kongruákról, melyek pedig sza
bályszerűen be voltak jelentve. Nem vették fel
a budapesti ev. leánykollégium tanári íizetéskiegészitési államsegélyét sem. Szükségesnek
tartja a püspök, hogy a tanítói nyugdijjáruf-
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lékok terhétől mentesíteni kell az egy h ázi kát,
mert a teher megbénítja azokat és növeli az
általános elégületlenséget, mely maholnap már
|H)Iitikum lesz. Kzt kötelessége szé>vá tenni.
Az államhatalom legyen édesanya! Ila már
lesz különbséget a gyermekek között, tegye
ezt a gyengébb javára! A püspök ajánlja,
hogy a nvugdijjárulékok ügyében a reformá
tus egyházzal együtt tegyünk felterjesztést a
minisztertanácshoz. Ila máskép nem lehetne
a kérdést elintézni, hárítsa az állam a terheket
a politikai községekre, hogy a teherviselésegyoLumes legyen. Azután a püspök jelentésében
a belső egyházi életre tér ki és örömmel álla
pit ja meg, hogy komoly törekvések mutatkoz
nak az egyház erősítésére. A hitélet kielégítő.
A reverzálisokkal való harcban, sajnos, vesz
teségek érnek. Azért lehetőleg el kell kerülni
a vegyes házasságokat és erre a kérdésre m in
den egyházi munkás különös gondot szenteljen
Felhívja a figyelmet három ünnepi alkalomra
a közeljövőben: meg kell emlékeznünk hálás
kegyelettel Bethlen Gábor fejedelem halálának
liOO-ik. Káróli Gáspár, az istenes vénember
születésének IOO-ik és az ágostai hitvallás 100
éves fordulójáról. Jelentést tesz a különböző
egyházmegyék munkájáról, a papink szövet
ségének otthonáról,
püspöki
látogatásairól,
templomavatásokról, bonni és eisenachi kül
földi gyűlésekről, személyi változásokról, üd
vözli az unitárius egyház uj felügyelőjét, vé
gül |H*dig a .'ki. zsoltár második felének idézé
sével fejezi lx- hatalmas és tartalmas jelentését,
melyet a közgyűlés a jegyzökönyvön kivid hlég
külön lenyomatban is szétküldet. I)r. S z e k 
rény i L. Zs. es|K*resi jelentésének egy passzu
sáért kért bocsánatot és Ígérte, hogy másutt
is helyreigazítja. A kér. közgyűlés a felügyelő
indítványára köszönetét mondott Szeherényi lo
jális eljárásáért. A közgyűlés tudomásul vette,
hogy november 15-én ül össze az egyetemes
közgyűlés és kiküldötte arra képviselőit. Tör
ted Lajos jegyző lemondott tisztségéről, hogy
más alkalmas cm k rn ek is módja legyen a
szolgálatra. A püspök ur indítványára a köz
gyűlés e nemes felfogásért hálás Törtednek és
köszönetét mond neki kifejtett munkásságáért
is. Helyébe Magócs Károly irsai lelkészt vá
lasztotta meg a gyűlés. A törvényszéki és a
bizottsági állások betöltése után a közgyűlés
megszakítás nélkül gyors és sima munkában
letárgyalta az egész napirendet, legtöbbször egy
hangúlag elfogadva a bemutatott bizottsági ja
vaslatokat. Örömmel tapasztaltuk, hogy elemi
oktatásügyünk iránt nagy érdeklődést tanúsí
tottak a közgyűlés tagjai. A tárgyalás folyamán
érkezett a tiszai kerület elnökségének sürgős
levele, melyben a kerület felügyelőjét üdvözli
alyafiságos szeretettel elsőizben való elnöki lovékenykedése alkalmából. A közgyűlés e test
véri megnyilatkozásért hálás köszönetéi
fe
jezte ki. A közgyűlést megelőző napon tartott
előértekezleten a felügyelő közölte, hogy dr.
Hatfay S. püspököt családi gyász érte, neki,

(Ceglédre kell utaznia és azért kívánatos volna,
hogy a közgyűlés tárgyalását gyorsabban ejtse
meg. A közgyűlés tagjai megszívlelték e kérést
és ezért a tárgyalás déli egv órakor véget is
ért. I'eslhy Bál felügyelő meg is köszönte azt
a jóakarata érdeklődést, mely a közgyűlés sima
tárgyalását lehetővé tette, A közgyűlés dr. Haffay Sándor püspök hálaadó imádságával ért
véget.
H
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Október hó 13-án d e. 9 órakor ifj. istentisztelet: Reif.
d e 11 órakor istentisztelet: Kuzirska.
Október hő 20-án d .e 9 órakor ifj. istentisztelet: Gaél
d e 10 órakor német istentisztelet: Mahr.
(1. e. 11 órakor magyar istentisztelet: Mohr.
Kereszteltük: Fuchs Albert György keresk és
iparkamarai s titkár és Simon Gizella fiát Tiva
dar Vilmos Albertet. Xsigmoud István gépmunkás
és Ferenc Ilona leányát Ilonát, Wildenauer György
János Kálmán m kir. postaeltenör és HerzigBarhmann Margit bál Henrik Géza Kálmánt. Heck
Aurél főkönyvelő és Hőre hier Krzséhet fiát: Aurél
Pétert
F.zíifttntenvegző: Kraszner Nándor s hivatali
igazgató és neje. szélt. Barkó Mária egybekeléseik
25 éves évfordulóján budai kis templomunkban
ujra megáldanák házassági szövetségéi két Az Isten
iránti bála bárcsak másokat is indítana e szép
példa követésére Az Istennek szerelele sugározza
be életűknek további útját, hogy egészségijén és
boldogságban érjék el nz Isten kegyelméből az
arany lakodalom napját
Fskrltük: Pintér Lajos állami altisztet Témdök Ilonával, dr Gsergeé» Tibor Bertalan banktisztviselőt Kotosy Mária Magdolnával.
Temettük: Maixner Kmil vasúti föfelűgyetöt.
F’eitler Jánost. Kolénvi Károly ny. tábornokot, Wagvnblast Irén varrónői, Schuster Mihály altisztet,
l'elrovits Zsuzsannát
Budai egyházunk tanácsa október 2-án rendes
gyűlést tartott, melyen Sándy felügyelik közölte,
hogy az egyházmegye jóváhagyta az egyház 1928
évi számadását és a gondnoknak megadta n felmentvényl Dr. Sztehlo Aladár gondnok jelentette,
hogy a lelkész és a két idősebb vallástanár nvúgdijjáruléka fejében 1051.67 pengéit kell az egy
háznak fizetnie november 1-ig. Mohr Henrik he
lyettes lelkész jelentési tett arról, hogyan történik
a hitoktatás az iskolákban és kik vezetnek vasár
napi iskolákat. A gondnok bejelentette, hogy tu
domása szerint az egy házmegy éne k számadásainkra
vonatkozó határozatát megfellebbezték. Itt közöl
jük. hogy a kerületi közgyűlés dr. Kilényi Lóránt és
Társai háromrendbeli fellebbezését az egyházme
gye határozatai ellen vitéz dr. Péteri Aladár eléiadása alapján elvetette és a megtámadott határoza
tokat, mint teljesen törvényen alapulókat
jóvá
hagyta. Lgyanill említjük meg, hogy a kerületi
közgyűlés felhívta az egyházakat, hogy a Lulherszövctségekel támogassák rendes évi segéllyel, me
lyet költségvetési leg állapítsanak meg. A tanács
ülésen Hullt Ármin felhívta a figyelmei a HÉV.
fontos egyházi munkájára és kérte a lap számára
az egyluizlanácsokok támogatását. Sándy felügyelő
a reformáció emlékének
méltó megünneplésére
hívta fel a tanácsot és közölte, hogy oki. 31-cn a
rádió fogja közvetíteni az istentiszteletet.
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örömmel közöljük, hogy az egyetemes egyház
jelentős kulturkincesel, egy mintegy 25.000 köte
tet magábanfoglaló könyvtárral gazdagodott. Gróf
Degenfeld-Schomburgh
Pál nagynénjéről, néhai
báró Podmaniczky Gézáné, született gróf DegenfeldSchomburgh Bertáról, örökségképen reászállt, néhai
báró Podmaniczky Lajos és néhay báró Prónay
Sándor, egyetemes felügyelő, gyűjteményeit is ma
gában foglaló, mintegy 25.000 kötetet tartalmazó
könyvtárát, tekintve, hogy báró Podmaniczky Géza,
ta r ó Podmaniczky Lajos és báró Prónay Sándor
egyházunk hivei voltak és annak közügyeiben résztvettek, ajándékul felajánlotta az egyetemes egyház
nak azzal a feltétellel, hogy a könyvtár a báró Pod
maniczky Géza és hitvese gróf Degenfeld-Schom
burgh Berta könyvtára nevel viselje és az egyetemes
egyház a könyvtárat megfelelően elhelyezni, elidegenithetétlenül megőrizni és gondosan kezelni tarto
zik. Az egyetemes felügyelő ur addig is, amig az
egyetemes egyház ebben a kérdésben alkotm ányo
san megnyilatkozhalik, a fejedelmi adom ányt el
fogadta és megköszönte. A könyvtár az egyetemes
egyház épületében nyer elhelyezést.
Das Lutherische Einigungswerk. Von H aupt
pastor dr. Per Pehrsson in Göteborg. Leipzig 1929
Verlag von Dorf fling u. Franke. A kétíves füzet
ára 1.50 bir. márka. A svéd belmissziói egyesület
kiadásában jelent meg e füzet a m últ évben, me
lyét G. Klose theologus Bonnban fordított le né
metre. Ä jeles szerző neve nálunk is ismerős és
szeméLye sem ismeretlen, hisz 1927-ben a luth. vi
lágkonferencia választmányi ülése alkalmával lát
hattuk őt körünkben, az egyetemes gyűlésen. Mü
vével tájékoztatni akarja olvasóit arról, hogyan je
lentkeztek az egész világon szétszórt evangélikusságban az egyesülési törekvések, hogyan jött létre
1868-ban az első egyetemes evangélikus konferen
cia Hannoverben, milyen kísérletek történtek az
ág. h. ev. vallásuak töm örítésére Európa és Ame
rika egyházaiban, hogyan jött létre 1923-ban Eisenachban az első luth. világkongresszus, melyet ez
évben a kopenhágai követett. Mint az eisenachi
kongresszuson létesített választmány tagja beutazta
úgyszólván egész Európát, a helyszínén tanulm á
nyozta az egyh. viszonyokat és azokról helyesen tá
jékoztat. Bár müvét a kopenhágai kongresszus a l
kalmából irta az azon résztvevők számára, müve
ettől függetlenül is érdekes, tanulságos és azért
melegen ajánljuk megszerzését. Budapesti benyomá
sairól és magyar ev. egyházunk m últjáról és je
lentőségéről igen rokonszenvesen emlékezik meg.
Megjelent a Századunk« társadalom tudom ányi
szemle októberi száma, melyben befejeződik dr.
Szeberényi L. Zs. érdekes tanulm ánya: »Parasztok
a világháború utána, melyre m ár két ízben is fel
hívtuk olvasóink figyelmét. Örülünk, hogy e rend
kívül nagyjelentőségű problém áról, mélyet más ol
dalról is, politikai megfontolásból, most napirendre
hoztak, egyházunk egyik képviselője irt oly tartal
mas tanulm ányt, mely szakkörökben teljes megbe
csülést vívott ki magának. Ugyancsak e számban
olvasható »Induktiv teológia« címen Szimonidesz
Lajos tollából egy rövid tanulmány, mely grandió
zus perspektívát m ulat a gondolkodó embernek
és minden müveit ember érdeklődésére joggal szá
mot tarthat. Úgy vagyunk értesülve, hogy a índós
szerzőnek egy ugyanolyan irányú hosszabb lélekzetii tanulm ánya legközelebb megjelenik egy kül
földi szemlében is.
Magyar bánat. Miklós vitéz verseskönyve. E
címen jelent meg Szarvason vitéz dr. Zerinváry
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Szilárd járásbiró verseinek harm adik kötete.
A
kilencven oldalas könyv három ciklusra oszlik; a
turáni érzések bus kobzosának hangja csendül fel
benne legtöbbször, de a családi öröm, a fiúi szere
tet, a tanítvány hűsége is kicsordul a tele szívből,
mely tud bízni és remélni a magyar boldogabb
jövendőben. A könyv megrendelhető 2.50 P-ért a
szerzőnél, Szarvas, járásbíróság, vagy a
Müllernyomda címén Szarvas, Deák Ferenc-utca 13. sz.
A Tóra és népe címen Bónay Károly dr. volt
budai kir. közjegyző, akit budai egyházunk hivei
régebben nálunk tartott előadásaiból is jól ism er
nek, könyvet irt a zsidókérdés megvilágítására. A
224 oldalas könyvben ismerteti a mózesi törvényt,
a zsidóság régi történetét, a Misna és a Talmud
kialakulását és hatását, a zsidóság ujabbkori életét,
gazdasági és világtörténeti jelentőségét és a zsidó
kérdés különböző vonatkozásait. Müve komoly ta
nulmányokon alapuló, jó tájékoztatást nyújtó munka,
Szerzőjének független állása és egyéni gondolko
zása m indenütt átüt rajta. Meglepően önálló vé
leménye van ószövetségi kérdésekben. Nagyvonalú
sága m iatt nem foglalkozik részletkérdésekkel s
talán nem minden ponton abszolút következetes,
— a katholikus hatás sokszor beszűkíti egyébként
elfogulatlan felfogását — általában azonban jól be
leolvasta magát az anyagba. Kár, hogy forrásaiul
is inkább általános jellegű müveket .használt. Ha
egy kicsit körülnéz az ószövetségről és a zsidókérről szóló protestáns irodalomban, amelynek klaszszikus alkotásai Wellhausen. Friedr. Delitzsch, Gun
kel, Smend, Schürer, Bousset és Strack müvei és
ha nagyobb szakszerűségre törekszik, akkor könyvét
az újabb magyar szakirodalomban is valósággal
hézagpótlóvá form álhatta volna. Mostani alakjában
laikusoknak való munka, melynek érdeme az, hogy
legjobban megalapozott pontjain ellenmondásokat
fog kihívni‘s ezzel az érdeklődést a zsidó történet
problém áira tereli. Az újabb zsidókérdésről szóló
fejtegetései szintén vázlatosak, de elég elfogu'atlanok.
A könyv a szerző kiadásában jelent meg s nála is
kapható.
—ő.
»A FÉBÉ« bibliai szakitós naptára 1930-ra meg
jelent. Az a kedvező fogadtatás, melyben a naptár
első évfolyama több helyen részesült, szolgált buz
dításul az uj évfolyam nagyobb példányszámban
s gondosabb kiállításban való megjelentetésére. Uj
díszes hátlapon a naptár beosztása, tartalm a és
iránya ugyanaz, m int tavaly. A nagyváros zakatoló
zajában, vagy a természet csendes ölén élő ol
vasó egyformán megtalálhatja benne azt, ami na
ponként felüditi a ' lelket. A sokgyermekes család
s a magánosán küzdő, a házi áhitat bevezetésére
vágyó s az iskolában, vagy templomban felnőt
teket vagy gyermekeket pásztoroló őrálló segítsé
get lelhet abban az evangéliumi bizonyságtételso
rozatban, mely a naptár minden lapján átvonul.
A bibliai szakitós naptár nem akarja feleslegessé
tenni a népünk állal m ár megszokott Luther-naptárt. Biztos tudatában van annak, hogy hézagpótló
szolgálatra van elhiva épp evangélikus egyházunk
ban minden egyéb naptár mellett is. Az egyházi
esztendő, a természeti és iskolai év menetén kívül
különös tekintetet szentel a naptár az egyes egy
háztörténeti évfordulókra, igv kiváltkép az ágostai
birodalmi gyűlés 400 éves jubileumára. A szaki
tós naptár ára 1.80 pengő. Lelkészek, tanítók, egye
sületi és helyi iratterjesztők öt példánytól 1 0 %, tiz
példánytól 15%, huszonöt példánytól 25% kedvez
ményt kapnak. A portót és csomagolást külön kell
fizetni. A naptár megrendelhető »FÉBÉ« Evang.
Diakonissza Anyaház Iratterjesztése Budapest, L,

1929 október lö
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Hidcgkuti-ut 123. a .s jFÉBÉ* Evang. Diakonissza
Anyaházi nvom da Budapest, VII., Dámjanich-utca
28 b. alatt. *
Tótnyelvü egyházi lap megindítását határozta
el a bányai kerület minapában tartott közgyűlése.
Ennek a szükségességéről személyesen győződtünk
meg, mikor a múlt nyáron csonka hazánk na
gyobb egyházközségeiben megfordultunk és a helye
zettel megismerkedtünk. Érintkezésbe léptünk ez ügy
ben a legfőbb politikai hálóséig képviselőivel is és
annál is teljes megértést találtunk Hogy ez meny
nyire általánosan érezhető szükség, mutatja az is,
hogy a dunáninneni egyházkerület közgyűlése fog
lalkozván a nógrádi egyházmegyének a tótajku hí
vek érdekeit szolgáló sajtótermék létesítésével kap
csolatos javaslatával K rayzell Miki*'* törvényszéki
tanácselnöknek a kormányelnök jvolitikai nyilatko
zatait. a nemzetközi helyzetnek követeléseit és a tót
ajku hívek valláserkölcsi és kulturális érdekeit egy
aránt figyelemre méltató alapos és kimerítő elő
adása alapján szükségesnek mondotta egy tótnyelvü
egyházi lapnak megindítását, egyúttal felhívta a
figyelmet a dr. Szeberénvi L. Zs. szerkesztésében
megjelenő Cahiansky Kalendár -ra. Kívánatos, hogy
az egyetemes egyház vegye kézéin* ezt az ügyei,
melynek nemcsak egyházi és kulturális, de a meg
szállott területeken lakó magyarság miatt nagy | m»li
lik ai jelentősége is van.
A bú nyakéra l.di gyáminlézet október 3-án tar
totta közgyűlését dr. Besthy Pál és Krüllschnitt
Antal társelnöklete alatt A gyűjtés 7891.80 P-t tett
ki. ehhez Besthy Bál még 1(NX) pengőt adományozott.
Az egyetemes gyámintézel gyűlése Győrött lesz no
vember 1. és 2. napján. Besthy Bál másnemű
egyházi nagy elfoglaltsága miatt lemondott tiszt
ségéről, de a gyám intézetnek mindig hü barátja
kíván maradni. Felhívja a kerület közönségének
figyelmét Lelbach Oszkár földbirtokosra, ki áldo
zatkészségét és az egyház iránt való nagy ragaszko
dását már ismételten kimutatta és alkalmas volna
az elnöki tisztség betöltésére. A Lőzgyütlés az el
nökségre való szavazást elrendeli és a szavazatok
beküldését szeptember 1-ig kéri. A szavazatbontó
bizottságba küldi a kiskőrösi és páhii lelkészt és
2 felügyelőt. A szavazatok Krüllschnitt Antalhoz
kü Idendök So11vadkérlre.
»A sótalan egyházi címen közölt írásunk egyik
másik helyen valóságos elragadtatást váltott ki az
olvasókból .de mégis azt keli hinnünk, hogy azok
szívlelték meg legkevésbbé, kikel elsősorban érde
kelhetett volna Ezt a bányai egyházkerület ülé
sének egyik jelenetéből következtetjük. Napirenden
volt az erdélyrészi zsinatpresbiteri egyház kérvénye,
melyben evangélikus magyar testvéreink részt kér
lek a báró Baldácsy Antal-alap jövedelméből, arra
hivatkozva, hogy a szászok, reformátusok, unitáriu
sok a politikai változás után is megkapják részüket.
A jogügyi bizottság szerint a kérés nem teljesíthető.
Akadt egy felszólaló, aki az integritás elvére, az
alapítványt levő intencióira hivatkozva, kívánta a
kérés teljesítését, de egyedül maradt felszólalásával,
egyetlen hang sem helyeselte felfogását, mellyel
szemben az előadó tisztán formai érvekkel felelt.
Akkor is kellett volna szerény véleményünk szerint
e kérést teljesíteni, ha semmi jogi alapja nem lelt
volna, hiszen az igazi testvériség a kérővel szem
ben soha sem kutatja a jogót. Ezek az erdélyrészi
evangélikusok pedig kegyetlenül véres elnyomatást
kénytelenek elviselni fajuk, nyelvük és vallásuk
miatt is. Jézus szava is azt üzeni: Jobb gdni, mint
venni.
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Egyetemes közgyűlésre szóló vasúti igazolvá
nyok. Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár (Budapest,
VIII , Szentkirályi-utca 51. I. 5.) felkéri mindazokat,
akik az egyetemes közgyűléssel kapcsolatban féláru
vasúti jegy váltására jogosító igazolványt óhajtanak
igénybevenni, hogy ezt a szándékukat a kiinduló
állomás és a vasút <MÁV, Győr—Sopron —Ebenfurti, Duna -Száva Adria vasút) pontos megjelö
lésével legkésőbb október hó 31-ig jelentsék 1h*,
mert később beérkező kérések nem vehetők fi
gyelembe. A vasutakkal szemben ugyanis az igény
lés október hó 31-én lezáródik.
Bécsi tanulmány utat rendez a Magyar Refor
mátus Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége, mely
5 napig tart. Bésztvéieli dij fiuknak 32 pengő, leá
nyoknak 31» pengő, melyben bennfoglaltatik az
útiköltség Budapesttől a vizűm dija, a szállás és
étkezés Jelentkezni lehet — a magvar útlevél be
küldésével mellékelve 10 |H*ngö előleg — október
hó 15-ig, a szövetség címén: Buda|»e.st. Lónyaiutca 7. II. emelet.
Az angliai jjmborv?ról tart októl>er 13-án vetitettké|H*s beszámolót a 223. Besti Luther. Szövet
ség cserkészcsapata, a Deák-téri (Sütö-ut II leánykollégium dísztermében. Erre a beszámolóra min
denkit szeretettel hiv és vár a parancsnokság.
Szántó Róbert szabadkai lelkészt a pesti cv.
egyház meghívta vallástanárnak Szeretettel köszönt
jük az uj vallástanárt körünkben és kívánjuk neki,
hogy Isten segedelmével szolgáljon itt is olyan hű
séggel és áldással, mint szabadkai egyházában, ahol
magyarságáért oly sok megpróbáltatásban volt része.
Érdél) bői menekült hit testvér, német és fran
cia nvelvmesternö. kitűnő bizonyítványokkal, taní
tást vállal, (lime: S c h u l e L u j z a Budapest, VII.,
Bethlen-utca 12. II. 18.
Hegyen Épített Városra adakoztak: Aigner An
tal t>. Rabirák Mihály 4.50, dr. Balthazar Zoltán
ti, őzv Barna Dánielné 3, Bohu.s Róbert 3, dr. Bo
ros«, Józsefné 3, Bőn gér fy Géza (», Bruck György 2.
vitéz Csörgey Lászlóm* 0, Dános Marcel 0. Ev. Nőegylet Esztergom 3, őzv. Fertig Alajosné 3. Gamauf
Gyuláné 6, Gavora Dániel 10. dr. Gombócz Zoltán
6, Haffner Károly 10, llankó Kornél 3. özv. Hibján
Samu né 3. lllavács Viktor 1.50, Holéczi Mária 1.75,
dr. Horváth Kornél 3, dr. Jahl Rezsőné 3, dr.
Jónás Géza 3, Kalina Tivadarné 4.50, dr. Kirch
ner Viktor 3, Kneisner Gyula 3, Konnerth Károly
1, Koren Ödönné 3, Kozák Károlyné 1, Kresz Já
nosáé 3, Kópé Viktor 3, dr. Lórencz Arthur t>, Lovászik János 2, özv. Mladonoczky Nándorné 3.
özv. Nicora Jánosáé 3, Nisbeth Henrik 3. dr. Nyulászy Jánosné 3, Bummer Károlyné 3. dr. Pap
Mihály 3, Pintér Sándor 3, dr. Pogány Gyuláné 4,
vitéz dr. Schmidt Gézám'* 3, Terplán Sándor 3.
Tóth Lajos 6, Wächter Józsefné 3 pengőt,
A kelenföldi evangélikus kör. A kelenföldi egy
háznak néhány barátságban élő tagja egészséges ön
zéssel szeretne valamelyest lendíteni az egyház er
kölcsi és anyagi ügyén. De úgy, hogy kézzelfogható
előnyük legyen abból maguknak a hitteslvéreknek
és a többi nem ev. testvéreknek is személy sze
rint. Sőt nyújtani értékeset vidéki hittestvéreknek
is. A kellő — nem: támogatás, nem: újabb áldozatkészség, hanem — esa’k részvétel esetén meg sze
relmik csinálni a kelenföldi evangélikus kört az
egyháznak ilyen célra alkalmatos, világos, szép he
lyiségeiben, két a vidéki tagok részére fekvésénél
fogva a Dunántúlról Budapestre felrándulóknak kü
lönösen alkalmas vendégszobával, az elérhető leg
olcsóbb, önköltségi használati dijak ellenében. A
tagsági dijat úgy tervezzük, hogy az havi két pen-
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gőn alul maradjon. Vidéki tagoké természetesen en
nek csak csekély hányada lenne. A főcél: az egy
máshoz huzó kelenföldieknek, illő szórakozásra való,
összehozaiala lenne. Összehozni azokat, akik most
kávéházakban vannak szétszórva. Vagy akiknek még
arra sem telik, vagy akik nem sok örömöt ta
lálnak a kávéházi életben és igy nagy költséggel
tudnak csak a m űvelődésnek azokhoz az eszközei
hez jutni, amit az evangélikus kör olcsón nyújt.
Az egyházi lapok rendelkezésre állnak. A napila
pokból már eddig is ajánlottak fel érdeklődők. A
hiányzó lapokra és folyóiratokra előfizetünk. A fő
cél mellett elérjük azt, hogy az egyház, ha csak
szerény 50 pengő havibért fizetnénk is, máris évi
600 pengő váratlan bevételhez jut. Elérjük azt,
hogy senki sem lesz társaság' nélkül magárahagyatva itt ebben a nagy városban. El azt is, hogy
az egyházvezetőségnek minden
egyháztársadalmi
megmozdulásra mindig kéznél lesz az egyházta
gok tömege. Meg lesz a mód a közvetlen érintke
zésre, helyes iránjútásra, viszont az egj'háztagok
közvéleményének bizalmas és őszinte megnyilatko
zásaiban való megismerésére. Tehát az irányítás m el
lett alkalom a helyes irányvételre is. Végül a vidék
ről l'elránduló és a kör vendégszobáiban megszálló
tagok is napi munkájuk után, nyugalomratérés előtt
mindig magától kínálkozó, mindig megfelelő társa
ságot találnak szórakozásra, kölcsönös
terméke
nyítő eszmecserére. Száz fizető taggal hozzáfogunk
a megvalósításhoz. Tájékozódni akarunk azirányban, vájjon valódi szükséglet-e ennek az evangé
likus körnek a felállítása, vagy csak mi néhányan
érezzük a hiányát? Felkérjük a velünk érzőket,
hogy levelezőlapon jelentsék be minden kötelezettség
nélkül részvételüket és lakáscímüket. (Ev. lelkészi
hivatal. I. Lenke-ut 26. sz.), hogy aztán az ötlet
életrevalónak találása esetén szem élyszerint meg
hívhassuk őket a továbbiaknak megbeszélésére. I.
Lenke-ut 26. 1929 szeptember havában. A kelen
földi evangélikus kör szervezőbizottsága.
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: SOMOGYI szücsm estern él :
VIII. R á k ó czi-u t 2 3 . I. e m . (Uránia mellett) I
Telefon; József 3 6 3 —14

Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javhása a legnagyobb garantia mellett.

Libái

optikai

specialista,

Andor

lencsegyártó

Budán, II., Fő-utca 4. — Telefon: A. 535— 26. — Alapítva 1846

Bácsy Péter mészáros és hentesmesfer, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., Medveju. 19. ajánlja
elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.

HOFFMANN JÁNOS

E S T É N K I NT
CIGÁNYZENE

rr

Olvasóink szives figyelm ébe!

546—67)

I., PÁ L Y A -U . 3

Szállít i z z ó 1 á m p á k a t és m inden v i l l a m o s c i k k e t .
S zerel
javit.
+
Evangélikus hittestvéreink szállítója

I
I

kályhásmester II., Csalogány-

Apolló m ellett (Tel.
hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

TULAJDONOS

8 1 6 — 54

PERZSA, PÉZSMA, MORMOTA, CSIKÓ
BÁRÁNY stb . első r a n g ú k iv itelb en

Krausz Rezső
utca 50. a Budai

ÉTTERMEI

v á l l a l a t a

Budapest V., Wurm utca 3.

Telefon:

Hódolattal köszöntjük a budai egyház tisztelet
beli presbiterét Torkos Lászlót, a koszorús köl
tőt betöltött 90 éve alkalmából és Isten atyai
áldását kérjük további éleiére!
A lengyel kormány jelenleg 30<y0 protestáns mi
nisztert számlál tagjai között. A tulnyomólag r.
katolikus lakosságú országban a miniszterelnök, a
kultusz-, belügyi-, vasúti- és postatárca birtokosai
nem katolikusok. Köztudomású, hogy a hadügy
miniszter Pilsudszki, kinek neve nálunk is nagyon
ismeretes, a közelmúltban az ág, h. ev. egyházba
tért be.
Japán uj uralkodója abstinens. A 300 tagból
álló palotaőrségnek, valamint minden egyes szolgá
nak is, ki a palotában él, tartózkodnia kell a sze
szes italoktól. A koronázási ünnepségek is teljesen
szeszmentesen folytak le.
A hannoveri országos egyházban törvényt hoz
tak, mely szerint a lelkészek szogálati okokból áthelyezhetők.
Németországban minden 12 evangélikus theologusra esik egy nő th e olog us, á római katolikus
egyháznak 1849 theologusa között csak 5 nőhall
gató van.
|
Orvosi hir. Dr. Máthé Lajos fogorvos, pro
testáns egyháztag, IV.,
Királyi Pál-utca 20. sz.
alatt fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős
kedvezményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6
óráig.
Luther Szövetségi tagdijat fizettek: Aigner Ottó,
dr. Érti János és W ichmann Ede 2—2 P.
Kozma Lajos hentes és mészáros Keleti Károly-utca 13, ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit.

AZ ÖREG DIÓFA

Á goston

v i l l a m o s s á g i

1929 október 10

Esküvőkre és társasvacsorákra

külön

helyiségek

E ls ő l i a 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

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, utiPoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
é—

■—

— —

WODIANERF. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
Telefon: 895—11
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelős: Kiss Ferenc

V
I. é»l. H. Kán.
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caucn W rit
A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI H ETILA PJA
FŐSZERKESZTŐ

Dr. SZLÁVIK MÁTYÁS
BUDAPEST, IX-, JURÁNICS-U. 13
fómunkat Ars

•

Dr. SCHINDLER GYULA

ELÓFIZEI ÉS FÉl ÉVRE 3 PENGŐ

A BUDAI

l u t h k r -s z ö v e t s é g

5*141.SZ POSTATAKARÉK-CSEKKSZAMLAj ARA KÜLDENDŐ
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, D0NA1I-U. 49, II EM. 13

FELELŐS SZERKESZTŐ
ÉS KIADÓ

H flT T L

ÁR MI N

BUDAPEST, I, VERBŐCZY-U. 28

íz pedig az diók é le i bog? megismerienek téged, az egiedül igaz Isteni és akii elküldlél, a Jézus K risztust! lános ei. II. 3.

K risztus útja
Ti vagytok e főidnek íavai . . .
Ti vagytok e világnak világossága . . .
Nem rejtethetik el a hegyen épített város . . .
Máté ev. 5. 13—14.
J é z u s K risztu s h e g y e k e t m o z g a tó b iz o d a lo m m al m o n d o tta e sza v a k a t a .h e g y e n . K örü lö tte
ta n ítv á n y a i és a so k a sá g . K ik n ek m o n d o tta ?
T a n ítv á n y a in a k ? A sok aságn ak ? T a n ítv á n y a i
k ö z ö tt o t t v o lt-e J u d á s, aki elá ru lta és p é n zért
ela d ta ? O tt v o lt-e T a m á s, aki h ite tle n k e d e tt ?
É s o tt v o lt -e P é te r , ak i arra a k a r ta r á v e n n i, h o g y
ked vezzen m a g á n a k , ne m enjen a v ég letek ig és ne
te g y e k ock ára éle té t az igazságért ? !
H á t a so k a s á g k ik b ő l á llo tt ? H á n y á n v o lta k
k ö z t e a k ő s z i v ü e k , a g a z o s l e i k n e k , k i k b e n a z ig e
m a g ja m e g n em fo g a n t, ha m e g k i h a j t o t t : g a z és
b u rján fo jto tta m e g fe jlő d é sé b e n ? É s o tt v o lta k -e
azok,
a k ik
hónapokkal
később
lelk en d ezv e
fo g a d tá k , v ir á g o k a t h in te tte k ú tjára, n é h á n y n ap
m ú l v a a z o n b a n , m ik o r r ó lu k v o lt s z ó és arró l, h o g y
j o b b , h a e g y e m b e r p u s z t u l cl a n é p é r t , o r d í t v a
k ia b á ltá k a feszítsd m e g e t ? ! . . .
E z e k v o lt a k a föld sa v a i, a v ilá g v ilá g o s s á g a ,
a h eg y en ép ített város ? ! . . .
N em m in d n y á ja n .
sem

D e azért J ézu s cso d á la to s o p tim iz m u sa m é g 
v o lt h iá b a v a ló .

A J u d á so k a t n em ta r t o tta v issza á r u lá su k tó l,
a g y e n g e h itü e k e t n em ó v ta m eg a k ételk ed éstő l,
a z i n g a t a g n é p e t n e m r e t t e n t e t t e el a t t ó l , h o g y
m e g n e ö lje p r ó fé tá it s k e r e sz tr e n e fe s z íts e m e g 
v á lt ó já t. A zo k s z iv é t a z o n b a n , a k ik b e n a jó sá g ,
a tiszta sá g , az ig azság u tán v a ló v á g y é g e tt —

lá n g ra lo b b a n t o t t a és ö rö k re m a g á h o z k a p c s o lta .
V e le e lte k , v e le h a lta k ! Igazait h ir d e t té k , ig éjét
terjesztették , országát n ö v e s z te tté k . E lh a g y ta k
é r te m i n d e n t , h o g y b e n n e jo b b é n j ü k e t , lelk ű k
b é k e ss é g é t, iste n sz e b b v ilá g á t fe lta lá ljá k ! . . .
B e n n ü n k e t m á r e g é s z v i l á g v á l a s z t el a h e g y i
b e sz é d tő l. E zer k ile n c sz á z e sz te n d ő v a n k ö z tü n k ,
a la t t u n k m á s a föld , fe le t t ü n k m á s az ég , k ö r ü lö t
t ü n k m á s a l e v e g ő . A g o n d j a i n k is m á s o k , é s a
v á g y a in k s e m a z o k , a m ik k e l a h e g y i b e sz é d h a ll
gatói m en tek J ézu sh o z.
A z e g y h á z á h o z ta r to z u n k , h ív ei k ö zé s z á m ít 
ju k m a g u n k a t . D e m e n n y iv e l m a s a b b ez az e g y 
h áz, m in t a z o k k ö z ö ssé g e , a k ik őt h a llg a ttá k , és
m e n n y iv e l m á s a b b a k v a g y u n k mi m a g u n k , m in t
a k á r J é z u s a p o sto la i, a k á r b e sz é d e in e k h a llg a tó i? !
J é z u s e g y h á z a is m á s . A k i s m a g b ó l , a m i t e l 
v e t e t t , t e r e b é l y e s fa l e t t . N e m is e g y , h a n e m t ö b b .
A z eg y ik g y ö k ereiv e l szét te r p e sz k e d e tt és széles
k o r o n á já v a l n a g y te r ü le te t á r n y é k o l b e, a m á sik
su d á r n ö v é s ű lett és m e s sz e föld re lá tszik . É s m á 
s o k v a g y u n k m i is. A h u s z a d i k s z á z a d e m b e r e é s
a k é te z e r é v e lő tti G a lilea h a lá s za i, v á m s z e d ő i és
m e g v á ltá s t vá ró zsid ó n ép e k ö zt o ly a n tá v o ls á g o k
v a n n a k , a m ik e t n e m leh et se m m ib e v e n n i s a m ik e t
n e m sz a b a d le k ic sin y eln i sem .
H o g y m é g is ta r tju k ezzel a r é g m ú lt v ilá g g a l
a k a p c s o la to t, a n n a k o k a az, h o g y a b elő le szá rn y ra
k elt k risztu si sz e lle m a z ó ta s z a k a d a t la n u l k ö r ü l
len g i a z e m b e r i s é g é le t é t . K r is z tu s ig a z s á g a it e l
m ú ló n e m z e d é k e k drága ö r ö k sé g ü k k é n t h a g y já k
e lj ö v e n d ő k r e . E z a s z e l le m d a j k á n k , n e v e lő n k , ez
a s z e lle m v ig a s z t a ló n k é s e r ő s ítő n k , ez az, a m e ly
s z e m ü n k e t is b e f o g j a é s m é g a h a l á l o n t ú l is j o b b
v ilá g o k k a l k e c s e g t e t . M in él t á v o l a b b v a g y u n k
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tőle, annál inkább keressük. Minél valószínűtle
nebb az, hogy nekünk szólnának, annál inkább
szivünkre vesszük szavait. A középkor egyháza
eltávolodhatott tőle, a reformációé csak Pál apos
tolig juthatott el, mi azonban vele magával aka
runk szemben állni és úgy viaskodunk, hogy meg
áldjon bennünket. És ha a hegyi beszéd szavait
halljuk, minden szó jobban a szivünkbe nyilallik,
mint azokéba, akik a hegyen hallották s akikről
Jézus maga mondotta, hogy a világ gondjai elfoj
tották bennük az ige magvát .. .
Ti vagytok a földnek savai, e világ világos
sága, a hegyen épített város !
Vegyük magunkra s kérdjük meg magunk
tól : igaz-e ez? Eljutottunk-e csakugyan erre a
magaslatra? Büszkék lehetünk-e arra, hogy milyen
sokra vittük?
Ezerkilencszáz esztendő története azt tanítja,
hogy Krisztus hívei erre törekedtek, de egyúttal
azt is bizonyítja, hogy ettől az eszménytől soha
sem voltak távolabb, mint ma. A középkori egy
ház közelebb volt hozzá. Európa népeit egymás
után az egyház kapcsolta bele az ős földközi ten
geri kultúrába s az egyház hatotta át legjobban
uj eszméivel. Ennek a páratlan kulturmunkának
a görög és a római egyház ma is élő emléke. És
mikor az újkor jö tt: a reformáció korában a mi
hitünk hősei csakugyan e világ világosságai vol
tak. Tanaik úgy terjedtek és úgy lángra gyújtották
a sziveket, mintha Isten angyalai szálltak volna
velük országról-országra. Ha Wittenberg, Zürich
vagy Genf a világ legmagasabb hegyén épültek
volna, akkor sem látszottak volna olyan messzire,
mint amennyire a reformáció vitte hírüket és
nem látták volna oly sokan őket, mint amennyi
hive a reformációnak kereste bennük az uj igaz
ságot.
így áll-e azonban ma is a dolog? ! . . . Áthat
ják-e gondolataink ma is a világot és eszméink
úgy világitanak-e, mint valaha régen? ! . . .
A felelet sajnos, nem lehet kétséges. A keresz
ténység egy formája sem dicsekedhetik azzal,
hogy a huszadik század sava és világossága volna.
Hogy az ortodox kereszténység nem a z : azt
természetesnek tartjuk. A mi hitünk és az evan
gélikus egyház szempontjából azonban ez a val
lomás nem olyan magától értetődő. A mi hitünk a
megmerevedett ortodox egyházak feje felett Pál
apostol és Krisztus evangéliumára nyúlt vissza.
A mi egyházunk kiásta az eltemetett krisztusi
eszményeket és újra ezeket tette vezérelveivé. A mi
vallásunk másfélévezred távolából is Jézus igazi
evangéliumába kapcsolódott bele s azt tűzte ki
legfőbb életcéljául, hogy Krisztus igazát, Krisztus
jóságát, Krisztus szeretetét, Krisztus önfeláldozá
sát, az ősegyház testvériségét és egyszerűségét tegye
a társadalmi élet fundamentumává. Hivő lelkek
éljenek ennek a levegőjében és árasszák maguk
ból azt a szellemet! Reformátoraink négyszáz
évvel ezelőtt ezekkel az eszményekkel magukra
vonták a világ figyelmét s két évszázadon át ezek
a gondolatok voltak vezércsillagai a föld legművel
tebb nemzeteinek. A reformáció epigonjai, nagy
elődök kisebb utódai azonban nem bírták az ira
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mot. Kezük elzsibbadt a fáklyatartásban, szemük
belekáprázott abba a fénybe, ami Krisztus evan
géliumából, Luther hősiességéből kiáramlott. Lu
ther reformátor, theológiai tudós és pap volt, de
amellett foglalkozott az iskoláztatás, a szegény
ügy, a városi és a nemzeti politika valamennyi
nagy kérdésével. A XVIII—XIX. század vallási
eszménye a szűklátókörű kegyeskedés, a kicsinyes
egyháziaskodás lett s ezzel a vallás lemondott
arról, hogy a föld sava és a világ világossága ma
radjon. A lét és nemlét nagy kérdéseiben a böl
csészet vette át tőle az irányítást, a reformátorok
és az egyházi férfiak nevét Descartes, Hobbes,
Hume, Leibnitz, Kant, Fichte és mások nevei
homályositják el, a természet csodálatos könyvé
ből mások többet és igazabbat olvasnak ki, mint
amit a teológusok tudnak, a föld erőit elméleti és
gyakorlati tudósok nyergelik meg és hajtják igá
jukba. Hiába prédikálja az. egyház Krisztus nagy
csodáit, a legtöbb betegen mégsem a hit segít,
hanem az orvostudomány és noha a kötelesség
elsősorban Krisztus követőit terheli, mégis mások
törlik le a nyomorúság legtöbb könnyét, mások
adják ki az uj jelszót arra, hogy a társadalmi bajo
kon, a szegénységen, a szolgaságon és az elnyomottságon is segíteni kell ! . . .
A kicsiben való hűség elfordította az egyház
figyelmét az élet nagy kérdéseitől. A hivatásos
vallásoskodás és a vallás elbürokratizálása követ
keztében az evangélium leszorult arról a helyről,
ahonnan legmesszebbre világithatott volna. Min
denki tudta ezt, de senki sem tudott segíteni
rajta. És aki segíteni akart, nem találta meg a
helyes módot. Mert az evangélium sem erőszakkal,
sem ravaszkodással vagy taktikázással nem hódít
hatja vissza elvesztett pozícióit. Azok az egyházpolitikai kísérletek^ amelyek ezen a síkon feksze
nek, amelyek az egyházak összefogását a protes
táns együttműködést (Unió), a lutheránus egy
séget vagy a katholicizmussal közös plattformra
való helyezkedést hangsúlyozzák, már kiinduló
pontjukban is helytelenek. Egy ilyen szövetség
ideig-óráig hatalmi tényezőként hathat, azonban
szembehelyezkedik az evangélium lényegével. Mert
az evangélium nem hatalom és nem erőszak, az
evangélium nem tömegnehézkedés és nem törté
neti tradíció, hanem valami egészen más. Mi?
Ennek éppen ellenkezője. »Hallottátok, hogy meg
mondatott a régieknek, én pedig azt mondom
néktek ! . . .« »A világ hatalmasai uralkodnak, aki
azonban közietek első akar lenni, az legyen a leg
kisebbek szolgája», »Ne gyüjtsetek kincset!« »Ne
szorgalmatoskodjatok a földi dolgokról !« »Ne
ítéljetek !« »A ti beszédetekben az igen igen, a nem
nem legyen !« »Keressétek mindenek előtt Isten
országát!» »Szeressétek egymást!« Prózába át
ültetve : az evangélium igazságkeresés. Az evan
gélium becsület. Az evangélium jóság. Az evan
gélium testvéri érzés. Az evangélium Isten országa
a földön.
Hol az az egyház, amely mindezt elmond
hatja magáról? Melyik az a felekezeti vagy val
lási szövetség, amely ezekhez az eszményekhez
felér? ! Van-e olyan vallás, amely ezeket az eszmé
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n y é k é t in té z m é n y e ib e n , a lk a lm a z o tta ib a n és h ív e i
ben m eg testesíti? A k a th o lik u s? A m ién k ?
N e m is é r h e t i el e g y i k s e m , m e r t a z e g y h á z
csak fo g a lo m . A z e g y h á z csak k eret. A z e g y h á z
c sa k e s z m é n y . A z e g y h á z s e m jó, s e m ig a z , s e m
Isten o r sz á g a n e m le h e t . M in d e n e g y h á z t ö b b é k e v é s b é k ö d ö s fo g a lo m és ha n e m az, h a n e m fö ld i,
j o g i v a l ó s á g , a k k o r is s z é t f o l y ó t ö m e g é s o l y a n
e lv o n á s , a m e ly n e k a ta r ta lm a fo ly to n v á lto z ik és
so h a teljesen körül n em h a tá r o lh a tó .
A z eg y h á za k b a n csak eg y v a ló s á g v a n . A zok
az e m b e r e k , a k ik h o z z á ju k ta r t o z n a k . A n a g y
tö m e g , a m e ly b eleszü letik az e g y h á z b a , a m e ly
erén y eit és g y e n g e sé g e it, jó sá g á t és g o n o sz s á g á t
é li ki b e n n e é s a k i v á l a s z t o t t a k k i c s i n y c s a p a t a ,
a m e l y t u d a t o s a n lép K r is z tu s n y o m d o k a i b a , k o m o 
ly a n e v a n g é li u m i e s z m é n y e k s z e r in t él, a m e l y
s z iv e s z e n t érz é se iv e l á ld o z is te n é n e k , az ig a z s á g ,
a jó sá g , a sz eretet és az ö n fe lá ld o z á s u tjá n k ö v e ti
K risztu st.
A z ev a n g éliu m
K r isz tu sb a n a leg e g y é n ib b
s z e m é ly e s m e g g y ő z ő d é s , szilá rd é le t e lv , e m b e r e k e t
b ű v k ö r é b e v o n ó és b o ld o g ító jó s á g v o lt s d ia d a la it
is e b b e n a f o r m á b a n v í v t a k i. í g y é l t a r e f o r m á t o 
ro k b a n és csa k eb b en a fo r m á b a n n y e r h e ti v issza
régi b e c s ü le t é t é s h e ly é t a z e m b e r is é g é le t é b e n .
M ert az u g y a n n y ilv á n v a ló , h o g y a tö r t é n e tb e n
h a t a l m a s é s j ó l m e g a l a p o z o t t , i d ő v e l a z o n b a n uj
ta r ta lo m m a l m e g te lő , te h á t h a z u g o k k á v á lto z ó
i n t é z m é n y e k n e k is m e g v a n a j e l e n t ő s é g ü k , a z o n 
b a n a z is k é t s é g t e l e n , h o g y h a a z U r u j j a a h e g y r ő l
e g y k is k a v ic s o t le g ö r d ít, a z ú tj á b a n la v i n á v á
v á l i k é s a l e g n a g y o b b b á l v á n y t is l e d ö n t i s h o g y
e g y - e g y e r ő s e m b e r b e n m e g t e s t e s ü l ő ig a z g o n d o la t
a leg er ő seb b in t é z m é n y h a z u g sá g o k b ó l k o v á c so lt
a b r o n c s a i t is s z é t p a t t a n t j a . í g y é r v é n y e s ü l n e k é s
te r e m tik ú jjá a v ilá g o t a t u d o m á n y ig a z s á g a i és
ily en a h a tá s u k a v a llá si és a z e g y é b ig a z s á g o k 
n a k is.
A zért a k in ek n e h é z a sz iv e a ttó l, h o g y az
e v a n g é liu m m a n e m az az erő, a m i régen v o lt s
h o g y K r isztu s ig a zsá g a m a n e m v ilá g it ú g y , m in t
a h o g y k ellen e, az n e m á s o k b a n k eresse a h ib á t és
ne m á so k tó l várja a se g ítsé g e t. A z u g y a n b iz o n y o s ,
h o g y a m ai h ely zet m ások tév e ly g é sé n e k az ered 
m é n y e s e r r e is illik a p r ó f é t a m o n d á s a : » A p á i n k
e t t é k a z e g r e s t , d e a m i f o g u n k v á s o t t el t ő l e ! «
D e rek rim in á lá ssa l n e m se g ítü n k rajta. A z sem
v is z e g y lé p é s se l s e m előre , h a a z e g y h á z t ó l v á r ju k
a k e z d e m é n y e z é s t é s a z ir á n y í t á s t . K é p e s erre a z
e g y h á z eg y á lta lá n ? !
K r i s z t u s s z a v a n e m is a z e g y h á z n a k s z ó l .
K r isz tu s sz a v a a z o k h o z ir á n y íto tt s z e m é ly e s fel
sz ó lítá s , a k ik b e b e p lá n t á lta ig a z a it és é rzéseit.
L e g y e n e k s z e m é ly szerin t h ird ető i t a n ítá s a in a k .
L o b o g ta ssá k s z e m é ly szerin t azt a v ilá g o ssá g o t,
a m it b en n ü k g y ú j t o t t !
É s m i v o lt ez az ig a z sá g és v ilá g o ssá g ? M eg
o ld o t t a a lét v a la m e n n y i p r o b lé m á já t ? N e m , d e
m e g m u t a t t a , h o g y a n k e ll m e g o l d a n i ő k e t . K i n y i 
l a t k o z t a t t a Isten v a l a m e n n y i ig a z s á g á t ? N e m , d e
m e g é r e z te tte a le g n a g y o b b a k a t és ráju k v e z e tt e
h a llg a tó it. É s n e m s z a b o tt sem t ö r v é n y t , sem
o lyan in té z m é n y t n e m a lk o to tt, a m e ly örökké

ta r tó ja le tt v o ln a ig a z a in a k , d e s e j t t e t t e , h o g y
h ív e in e k m ily e n m e le g te stv é r i k ö zö sség b en k e l
len e é l n i ö k . . .
•
E z e n a z u t ó n k e ll a z e v a n g é l i u m h í v e i n e k is
h a l a d n i u k . E r r e v e z e t t e rá J é z u s h í v e i t , e z e n j á r t a k
a r e f o r m á c i ó ú t t ö r ő i é s e l s ő k ö v e t ő i s e z e n k e ll
t o v á b b m e n n ü n k n e k ü n k is . H a h á t r a f e l é n é z ü n k ,
n em leh etü n k K risztu s szellem én ek és v ilá g o ssá 
g á n a k a lo b o g t a tn i. M ert az ig a z u g y a n , h o g y őt
m a g á t c s a k a m ú l t a k b ó l i d é z h e t j ü k fe l, d e h a
e g y sz e r s z iv ü n k b e z á r tu k , a k k o r n e m arra ta n ít
b e n n ü n k e t , h o g y e lm ú lt id ő k h a g y o m á n y a i h o z
r a g a s z k o d ju n k . H a n e m arra, h o g y Isten ig a z s á g a i
e l ő t t t á r j u k fel s z i v ü n k e t , h o g y e m b e r t á r s a i n k k a l
é r e z z ü n k s h o g y m in d e n id ő b e n és m in d e n ü t t
is ten i e s z m é n y e k h e z a lk a lm a z z u k é le t ü n k e t . A z
is ten i e s z m é n y e k k öre a z o n b a n n e m k o r lá t o z h a tó
a k e g y e s s é g és a k e g y e s k e d é s k o rlá tá i k ö zé. A m in t
ö n e m c s a k n é p e b ib liá já b ó l o lv a s o tt, h a n e m a
m ező k v irá g á b ó l, az esőb ől és a n a p fé n y b ő l és az
e m b e r e k s z iv é b ő l s a m i n t ö n e m c s a k Isten e lő t t
n y ito tta m e g sziv ét, h a n em m a g á h o z e m elte az
e lh a g y o tta k a t, e le s e tte k e t, b ű n ö sö k et és k ita sz í
t o t t a k a t is , ú g y k e l l n e k ü n k is k i t á g í t a n u n k l á t k örü n k et ! K risztu s v ilá g o ssá g á v a l m in d en s ö t é t
s é g b e b e le k ell v i l á g í t a n u n k , a z ö n e v é b e n m i n d e n
b a jo n s e g í t e n ü n k kell !
A m ú ltb a n a k e g y e s s é g e b b e n az irá n y b a n
b e s z ű k íte tte a lá tó k ö r é t. D e ha k o m o ly a n v e ssz ü k
K r i s z t u s a m a s z a v a i t , h o g y n e k ü n k is e f ö l d s a 
v a i n a k é s e v i l á g v i l á g o s s á g á n a k k e ll l e n n ü n k , é s
h a n e m v e s z t e t t ü k m é g el t e l j e s e n a z t a r e m é n y 
ség ü n k et, h o g y az e v a n g éliu m a h u sza d ik sz á z a d 
b a n is I s t e n e r e j e s o k a k ü d v ö s s é g é r e , a k k o r e b b e
a z i r á n y b a k e ll f o r d u l n u n k . B e l e k e ll v e t n ü n k a z
é l e t b e m a g u n k a t , a z i g a z s á g o t k e ll k e r e s n ü n k é s
s z e r e t e t t e l k ell m e g g y ő z n ü n k a v i l á g o t . H á t a
sz ö v etk ezés ? É s az összeta rtá s ? És a m ú lta k
é r t é k e i n e k a z á t m e n t é s e ? L e h e t a z t is ! M i k o r
a z o n b a n J é z u s h o z e l m e n t a z a z if j ú , a k i n e k a z
atyja h a l t m e g s a k i a tyjá n a k a k a r t a m e g a d n i a v é g 
tisztesség et s a ztá n ak art v ele m en n i, J é z u s azt
m o n d ta az ifjú n a k :
—

H a d d t e m e s s é k el a h a l o t t a k h a l o t t a i k a t !

Te kövess e n g e m e t! . . .
E z v o lt K r is z tu s ú tja . H a a föld s a v a és a
v il á g v il á g o s s á g a a k a r u n k le n n i, e n n e k k ell le n n ie
a m i é n k n e k is .

F. P.

Az angyal m eséje
A n g o lb ó l: H efty

Paula

Ú gy vágyom a mesére
M ely angyal nyelven zeng:
H ogy egykoron M egváltónk
Itt élt a földön lent.
B űnös, gyáva a lelkem,
De él bennem a H it:
Ő engem is megváltott
E ngem is m egsegít!
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Tudom, hogy szent Megváltóm
Egykor gyermek vala.
Őrizte minden léptét
Az Urnák angyala.
S ha én is arra járok
Merre lépte vezet. ..
Soha sem fog elhagyni
Mert engem is szeret!
Nem riaszt gond és bánat
Nem győz le bún, halál
Ha tudom, hogy Megváltóm
Mindenütt rámtalál.
S az örök fény honában
Fogad az égi had:
Ha Ő szeret: Hozsánna!
Az örök Üdv marad.

A szocializm usz
Pál apostol: Mindeneket
megvizsgáljatok és ami jó,
megtartsátok.

Ezt a cikket elébb-utóbb úgyis meg kel
lett volna valakinek Írnia. Kár, hogy régen
már meg nem irta.
Rövidlátás ezt a kérdést úgy kezelni, mintha
olyan volna, ami elől be kell tenni a gyerek
szoba ajtaját. Ne érje a gyerek fülét neki
nem való szó.
De az meg éppen optikai csalódás, ha
valaki észre nem veszi, hogy az evangélikus
közönség kinőtt már a gyerekszobából. Az a
létjogosultságát adó célja a reformációnak, hogy
felnőtt embereket ne vehessen senki a ringató
ölébe azért, hogy gőgicsélő hangra eisucsioritotf
ajakkal meséljen nekik dajkámeséket.
Pál apostollal szólván : ... minekutána pe
dig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez
illő dolgokat. Az evangélikus társadalomnak
joga van ahhoz, hogy férfiú módjára szaba
don szemébe nézhessen a világot mozgató kér
déseknek. Hogy szabadon alkothasson magá
nak Ítéletet. Nem szeretetlen Ítélkezéssel, ha
nem a lutheri józan ésszel. Szükségük van
különösképen a lutheri józan észre támasz
kodó erre az Ítélőképességre a szocializmusz
kérdésében azoknak *a hittestvéreinknek, akik
egyúttal szociálista szervezetekbe szervezkedtek.
Ezeket a. testvéreinket szellemi művelés,
ismeretközlés, szociális érzületre való nevelés
cimén az ismeretközlésnek oly zuhatagával
árasztják el, — és ez nem lenne baj, ha a szó-,
ciálizmusz tudományának komoly munkásai ré
széről történnék ez, — hogy tanácstalanul áll
nak ezzel az áradattal szemben. Tanácstalanul,
mert már a gyerekszobából nem hoznak ma
gukkal annyi alapismeretet a szociális kérdé
sekről, hogy komoly tudást szegezve a — tudni
a tudományukból nem tudó, csak rutinosan
csiripelő — kontár szociálisták, álapostolok
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maszlagolásaival szemben, hitükben nemcsak
meg tudjanak állni, hanem még a mászlagoliókat is józan itéletképességre neveljék.
Két tételt állítok egymás mellé.
»Meggyőződéses szocialista nem lehet
Krisztus hive.« Tehát el a vallástól! E! az Is
tentől! El — a tiszta munka kedvéért — a
Hazától!«
Ez az egyik. Nem a szociálizmusz tudo
mányának komoly mesterei vallják ezt. Majd
rátérünk arra, hogy mit vallanak azok. Ezt a
semmit nem tudó, valamiről csak harangozni
hallott vásári rutinosok mondják fel a leckéjük
helyett, mint a leckét megtanulni elfelejtett
gyerek, amelyik vakmerőn hasból felel. Mar
xot emlegetnek, akit sohasem olvastak, sőt nyugottan mondhatjuk, ha olvasták volna is, nem
lenne köszönet benne, mert megérteni három
sorát sem képesek és mégis a tekintély ábrá
zatával nehezednek rá a tudás szerény kere
sőire.
Emiatt az első tétel miatt kellett volna
valakinek már régen megírnia ezt a cikket.
A másik tétel miatt pedig kell megírni
ezt most. Szól ez ekép: »Aki Krisztus igaz
hive, az elveti a szoeiálizmuszt.«
Ezt egyházunknak egy előkelő egyházköz
igazgatási állást betöltő egyházi funkcionáriusa
irta. Most! 1929-ben.
A két tétel úgy hasonlít egymáshoz, mint
a jobb ököl a bal ökölhöz. Ez is épp úgy keresi
azt, ami elválaszt, mint amaz. A bennünket
ejgybekapcsolók helyett.
A kiváló egyházi iró tétele azonban ne
riasszon meg senkit! Hiszen ő bevezetőül már
maga kijelenti, hogy a szociális problémákról
sem tudni, sem beszélni nem óhajt. És ez a
vigasztaló. Ha mingy árt szomorú vigasz is az
ilyen. Kijelentésének a nembeszélésre vonatkozó
felét megtagadva: beszélt. Viszont azonban ötven
százalékig következetes maradt: a nemtudásban.
így indulva a kérdésnek, jutott aztán post
tot diserimina rerum a fatális zárókövetkeztejtésre, amit fentebb idéztünk. Azoknak a ked
véért, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy
az egész cikket olvashassák, későbbi felhaszná
lásra még csak azt az önelégült kijelentést
idézzük: »Én ismerem és gyakorlom a krisz
tusi szeretetet és ezért nem ismerek semmiféle
szociális problémát.«
Hálásaknak kell lennünk a »Néhány szó
a szociálizmusról« cikk tiszteletreméltó írójá
val szemben. Cikke felnyitja a szemeket a
másik oldal felé is.
Nagy bajok vannak!
Nem hittük volna mégsem, hogy ekkorák.
De most a kezünkben a bajok nyitja: tanulni!
A rég tanultakhoz hozzálanulni! Sőt: ujrata
nulni !
Enélkül az érdemes cikk nélkül nem tud
tuk volna, hogy annyira elől kell kezdeni/
Nem mertük volna annyira elől kezdeni, enynyire igénybe venni az olvasó türelmét, ha
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föl nem nvilotta volna elképedt tekintetre sze
münket.
Azonban megint és mindig csak Pál a|x>slollal szólván: hallgassatok meg, kérlek, türe
lemmel!
I. Mi az, hogy: szociális?
A Néhány szó a szociálizmusról cikknek
diagnosztikus szeni|xmtból megbecsül hetet len ér
téké, hogy felment a kitapogatástól: hol is a
hiba?
A hiba kiált: az evangélikus köztudatban,
aminek kétségkívül illetékes és felkert
szóemelője a cikk. még nem fejeződött 1k* az
alapfogalmak tisztulása a kívánatos mérték
ben. Minduntalan összekeverődik a szociális,
szociális probléma, szocializmus, szociálista fo
galom.
Akinek sikerül ezeket a fogalmakat né
mileg tisztáznia, az helyesen tanít. Egyszeriben
világosság lesz a kérdésben. A világosságban
nem szaladunk neki minduntalan egymásnak
Békésen kitérünk és megférünk egymás mellett.
Sőt a világosságnál figyelve egymás arculatját,
mingyárt nem leszünk olyan fekete ábrázntuak
és egymásra találnak a valóságban tulajdonkój>cn csupa mosoly tekintetek nagy megértésben.
Csak fclcsettenlcni azt a villanyosgombot
és nem rezzenünk össze még az olyan ártatlan
szónak a hallatára is, mint amilyen az. hogy:
szociális.
A sötétben járók szimatolnak emögött felforgatást és az ördög müvét és érzik szinte
a kénköves szagát. A nap világosságán aztán
ráismerünk erre a mi régi, ősrégi kedves is
merősünkre. Ha a szó formájában idegen is,
mert hiszen a latin formája a magyar társa
dalmi szónak, tartalmilag olyan régi, mint a
biblikus teremtés maga. Idöl>eli sorrendben köz
vetlenül a teremtés hat napja és a pihenő
hetedik nap utáni napon született meg. Abban
a pillanatban, hogy szóla az Ur: Nem jó az
embernek egyedül lennie! Attól fogva szociális
lét az emberi élet.
A szociális szó tehát állapotot jelent: az
egymásnak — segítőtársul — terem tett ségnek
állapotát.
Az emberi életnek Istentől rendelt és józan
ésszel másként el sem képzelhető formája a
szociális lét. Minden örömével és minden, el
maradhatatlan szociális bajával ennek az élet
nek.
Állapot, amelyből menekvés nincsen. Még
azok részére sincsen, akik az ellenségei és
tagadói. Akikről Petőfi állapította meg, hogy
lángostorokat fonnak. Vagy, akik annak a laj
torjának, amelyen az élet angyalai járnak felalá a földtől a mennyekig és amelyik egyik
végével az égre támaszkodik, másikával azon
ban a földön áll, valamelyik támaszpontját e l
vesztették. A földet a lábuk alatt elvesztett, Is
tent csak magukban kereső, a világtól elfor
dult remeték csak úgy, mint az önzésük elefánt
csonttornyába zárkózók, a meddő fügefák, a
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Dum modo nobis bene jelszavasai. »A fő, hogy
nekünk legyen jó dolgunk« zászlófeliratu lerázói minden emberi közeledésnek. Az eget a
fejük felett elveszejtettek.
Ezek, akik nem akarnak ismerni, — szegény
sajuálatraméltók,
szociális problémát,ezek az
emlx'ri életnek, a szociális léinek használhatatlanjai, önkivetettjei.
Mert hisz mi az emberi élet?
Az agy ve lő a mészárosnak: agy velő, amit
kilószám mér ki. A természettudósnak, az or
vosnak végtelen mennyiségű finom idegszál
nak szövedéke. Ahogy milliónyi szociális probíémának a végtelen szövedéke az emlx'ri élet.
£s vesd ki az ember életéből a szociális pro
blémákat, azokat a kérdéseket, melyek feltárul
nak embernek emlxThez való viszonyából, nem
marad az emberi életlxil semmi. Még az IslenIx'n való hite sem. Mert a szociális problémák
nélkül és azoknak megértése, átérzésc nélkül
az Isten a meg nem értettség, a nem óhajtott^
ság, a nem sejtettség végtelen magasságába
húzódnék vissza Fent a meg nem értett h u h
gassághan az Isten, lent a rögöt túró féreg,
az ember, fas szociális problémák nélkül nincs,
ami ezt a végtelen közt kitöltse a magasság és
m é lység kő>zöl t.
Szociális probléma az önfenntartás. Szoci
ális probléma a társadalom legkisebb sejtjőnek: a családnak minden problémája. A gyer
meké, az ifjúságé, a delelő kor munkás nem 
zedékéé. Az aggkor békés nyugalmának a biz
tosítása. Az özvegyek ellátása. A hajlék. A
ruházkodás. Az élelmezés, a vízellátás kérdése.
Szociális probléma a közrendnek a szabadság
gal összhangzásba hozott biztosítása. A gyen
gébb védelme akár alulról, akár felülről jövő
támadás ellen. A közművelődés.
Szociális kérdés az ur és szolga, a szegény
és gazdag, a főpap, pap, levita és a számárig
tánus kérdése. A puhlikánusé, a századosé, a
szántóvetöé, a szőlőmunkásé, a sálorfonóé, a
királyoké, a bíróé, a Ix'tegcké, az elhagyottaké,
a tékozló liné. a rangkérdés vitázóié, a menyegző
hivatalosaié, dohát csak nem sorolhatjuk fel a
Szentirásnak, az Evangéliumnak minden élő
alakját, melyekben Krisztus a szociális kérdések
megoldásának útját példázta.
Csupa szociális probléma! fas a szociális
létre irányult a biblikus első szó az emberhez:
szaporodjatok és sokasodjatok... és arra irányul
a nagyparancsolat: szeressed a te Uradat, Iste
nedéi, akinek képét viseled és szeressed az ő
képének veled együtt közös viselőit, a te fe
lebarátaidat. Ez a nagy szociális szolidáritás
parancsa.
Aki tehát a szociális problémákról tudni
nem akar, aki a szociális problémákról lxy
szélni nem óhajt, mi marad meg annak Krisz
tusból és miről beszél az vájjon a szent be s z ó
dek és a lelkipászlorkodás óráin? Mit szerel az,
amikor az egyház szereléséről beszél?
Es mit szeret vájjon az, amikor a Haza
szereléséről beszél?

Hegyen é p íte tt város

138

Mikor hiszen mindakettő szociális alakulat.
A családtól felfelé terebélyesedő. A koronájáig
a fának.
Mindakeüőnek célja a szociális lét biztosí
tás a.
Az egyház a vallás eszköze. A Haza, az
állam: a nemzeté. Ami már meghatározásában
is szociális probléma: meghatározott földterü
leten, közös főhatalom alatt a földön elérhető
legnagyobb boldogságra egyesült nép.
(Folytatjuk.)
Immendingen Mihály.

HÍREK

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Október hó 27-én, bibia-vasárnap 9 órakor ifjúsági
istentisztelet: Glatz ; 11 órakor istentisztelet: Ruzicska.
Délután fél 6 órakor a Mária Dorottya Nőegylet ref.
emlékestje.
Október hó 31-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet úr
vacsorával : Hüttl; 11 óra 15 perckor rádió-istentisztelet,
utána urvacsoraosztás : prédikál Kapi Béla dunántúli
püspök, énekel a Luther Szövetségi vegyeskar Mikus
Csák István vezetésével. Délután 4 órakor a templomban
az ifjúságnak ref. ünnepe. D. u. 6 órakor a budai Vigadó
ban protestáns ref. ünnepély, melyen a Luther Szövetség
vegyeskara énekel.
November hó 3-án ifjúsági istentisztelet : Reif; 10 óra
kor német istentisztelet : Mohr; 11 órakor magyar istentisztelet : Mohr.
Kereszteltük : Reuss László mérnök és BurchardBélaváry Anna fiát : Konrádot.
Eskettük : Törzsök János irodaaltisztet Kovács Erzsé
bettel, ifi. Reinhardt Endre Miklós építési vállalkozót
Niedermahr Lujzával.
Temettük : özv. Szakács Lajosné, szül. Harnos Etelt,
Patz Oszkár N. Bank főellenőrt, özv. Duray Gusztávné,
szül. Achs Máriát, Medveczky Imre bognármestert.
Harmóniumavatás. Okt. 20-án az ifi. istentisztelet
keretében avatta fel Mohr H. lelkész azt a harmoniumot, melyet Gaál vallástanár növendékei által rendezett
műsoros délutánok bevételeiből szerzett az egyházi énekek
iskolai gyakorlására. Gaál vallás+anár igehirdetése után
Nikelszky Zoltán bányakerületi L. Sz. igazgató a főtisz
telendő püspök ur megbízásából szólt komoly szókat az
ifjúság buzdítására, majd Mohr Győző tanár beszélt
az ifjúságnak nemcsak a hittanóra keretében való tanítá
sáról, de annak áldásáról is, mely az órák keretein kívül
az egyház jövendője érdekében történik, majd vázolta
röviden a harmonium megszerzésének történetét. Utána
Mohr h. lelkész felavatta és átadta rendeltetésének
a harmoniumot, melynek kellemes hangja Gróf Endre
szakszerű játékával gyönyörködtette a templomnak népét.
Bibliavasárnap. Egyetemes egyházunk október hó
utolsó vasárnapját a bibliáról való elmélkedésnek szen
telte és offertóriumot kért a brit és külföldi bibliatár
sulat javára. Gondoljon tehát mindenki e vasárnapon
arra a kimondhatatlan isteni áldásra, mely a bibliából
nemzetünkre, hazánkra, egyházunkra és minden egyes
bibliaolvasó emberre háramlóit és rójuk le hálánkat,
megemlékezvén Üdvözítőnk mondásáról i s : jobb adni,
mint venni.
125 esztendős mérföldkő címen jelent meg a brit és
külföldi bibliatársulatnak kiadásában egy 70 oldalas füzet,
mely a jubiláló társaság áldott munkájából igen érdekesen
megrajzolt vázlatos képeket mutat be és megsejteti az
olvasóval, hogy ez a válságos időben, a háborúk zajában
született, istenes intézmény milyen utakon és módokon,
sok helyütt mily veszedelmek leküzdése árán végezi nemes
feladatát. A magyar viszonyokra is különös tekintettel
van. Ránk, evangélikusokra szép világosságot vet ez a
müvecske, melyet nem evangélikus egyházunk fia irt,
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mert megállapítja, hogy a bibliaterjesztésnek magyar föl
dön egyik legbüzgóbb, eredményekben legkiválóbb mun
kása, Wimmer Ágosc, felsőlövői evangélikus lelkész volt,
kiről bővebben megemlékezik és hogy az utolsó évtized
3 uj testamentum fordítása között kettő (Masznyik Endre
dr. és Raffay Sándor dr.) evangélikus tudósok müve. Meg
tudjuk e füzetből, hogy a társulat legközelebb Czeglédy
Sándor református lelkész ujtestamentum fordításának
második kiadását bocsátja közre. A társaság eddig csak
a Károli-féle fordítást terjesztette. A füzetet, melynek ára
50 fillér, rendkívül melegen ajánljuk minden evangélikus
testvérünknek megvételre. Tanulságos betekintést nye
rünk általa az Isten országa építésének csodálatos mun
kájába.
Jones Mary története nálunk is ismeretes. A biblia
társulat jubileuma alkalmából ennek a walesi leánykának
a biblia után való nagy éhségéről sok helyütt emlékeznek
meg. A londoni központi bizottság legutóbbi ülésén azt
jelentették, hogy Bulgária iskoláiban ezt a jól ismert
könyvet mint olvasókönyvet használják. Melegen ajánl
juk lapunk olvasóinak és barátainak, szerezzék meg
maguknak és gyermekeiknek ezt a szép könyvecskét, mely
24 fillérért kapható. Ajándékozzanak meg vele szegény
szorgalmas tanulókat.
A budapesti-aszódi tanári kör az aszódi reálgim
názium okt. 27-iki alapkőletétele alkalmával gyűlést tart,
írrly^n dr. Hittrich Ödön főigazgató az aszódi freskókról,
dr. Szlávik Mátyás ny. theol. akad. dékán pedig Csengey
Gusztávról tart e'ő^dást.
Budapest protestáns népe emelkedett hangulatú, szép
lefolyású ünnepélyt rendezett a pesti vigadóban okt. 20 -án
este a brit és külföldi bibliatársulat 125 éves fennállása
alkalmából. A zsúfolásig megtelt teremben hangerősitő
készülék volt alkalmazva, úgyhogy mindenki jól hallhatta
az előadásokat. A gyülekezet közéneke kezdte és fejezte
be az ünnepet. Józan Miklós unitárius püspöki helyettes
és Czeglédy Sándor ref. lelkész imádkoztak. Czeglédy
mondotta az első üdvözlő beszédet és ugyancsak ő vezette
az egész ünnepi előadást. A londoni központ képviselete
nem jelenhetett meg, de itt volt A. L. Haig, a társulat
középeurópai munkájának vezetője, kinek beszédét Victor
János theol. tanár tolmácsolta. Vitéz nagymegyeri Ra cs
Károly nyug. altábornagy I. Rákóczi György erdélyi
fejedelem bibliájából fölolvasta Pál apostolnak felséges
himnuszát a szeretetről. Hegedűs Lóránt dr. lelkes beszéd
ben hívta a közönséget a bibliához, Jézushoz és angol
beszédben Haighoz fordulva, kérte őt, hogy tolmácsolja
magyar nemzetünk háláját a társaság előtt és jöjjön a
hatalmas, a nagy, a dicső Anglia a szegény, letiport nem
zetnek a Jézus nevében segítségére.
Raffay Sándor dr. püspök szép szavakban fejtette ki,
hogy mit mivel a biblia az emberben. A múlandó földi
világban egyedül a biblia marad, ami volt évezredek óta,
ma is ugyanolyan üdítően szól belőle az Isten lelke, mint
a szent hajdankorban, igazsága, bölcsessége ugyanaz.
Vallást tenni jöttünk a Biblia mellett. Tisztességet teszünk
Károli Gáspárnak és áldjuk emlékét. Tisztességet teszünk
a 125 éves Társaságnak és kérjük Istent, legyen az ő
áldása a szent munkán mindörökké.
Nagyon meghatotta az egész közönséget, mikor egy
vak nő felolvasta a hegyi beszéd kezdetét, hogy kik a bol
dogok és néhány lelkes szóval kifejezte boldogságát azért,
hogy bár a természeti világosságtól meg van fosztva, de
Jézus világossága őt bőven kárpótolja. Igen nagy hatást
tett Somogyi Imre dr. lelkész hazafias érzésektől sugalt
beszéde is, ki 200.000 mindennapos bibliaolvasót kivan
és ezektől várja Magyarország diadalmas feltámadását.
Thaly Lóránt dr. hosszabb költeményét olvasta fel, mely
ben a biblia dicséretét zengte lelkesen. Az ünnepi előadá
sokat énekszámok tarkították. Budapest prot. egyházi
énekkarai együtt a 134. zsoltárt énekelték, mig a Goudimel
énekkar magában még két szép szerzeményt adott elő.
A közönség elragadtatással hallgatta a karéneket és boldog
volt, hogy a biblia szeretete ily szép összhangra lelkesí
tette azokat, kik a mindennapi életben nem mindig állnak
mint szerető testvérek egymás mellett. Az ünneplő közön
séget és a jubiláló Társaságot táviratokban üdvözölték a
kormányzó, a kultuszminiszter, a főváros, Petri Pál állam
titkár és sokan mások. Az ünnepély végén adakozás volt a
Társaság javára.
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A reformatio emlékünnepe alkalmából felhívjuk a
figyelmet egy német műre, melyben protestáns és róm.
kath. irók igyekeznek Luther Márton leikéhez közelebb
férkőzni és rajta keresztül akarják táboraikat is egymásnak
nagyobbfoku megértésére és megbecsülésére indítani.
A mii cim e: Ein religiöses Friedens-Signal. Megjelent
Stuttgartban Fr. Frommans kiadásában, Alfred von
Martin szerkesztésében. Benne a kritika érvényesül prot.
részről és a kath. irók is szakítanak azzal a felfogással,
melynek Denifle és Grisar jellegzetes képviselői. A szer
zők annak a mozgalomnak képviselői, melynek az *Una
sancta« cimü folyóirat a zászlója. Nyomatékosan hangsú
lyozzák, hogy Luther nem akart szeparációt, hanem purgációt a keresztyénségben előidézni. Ez a mü mindenben
korszerű és a stockholmi, lausannei és más egyetemes jel
legű szövetkezések kedves gyümölcsének tekinthető.
Rechtfertigung und Heiligung von Dr. theol. Adolf
Köberle. Leipzig 1929 Verlag von Dörffling und Franke.
XII. 3D7. oldal. Ára fűzve 15 márka. Az első kiadás
néhány hó alatt elfogyott. A második bővített kiadás
a közel napokban jelenik meg, ára fűzve 13 márka. A mű
szerzője a leipzigi th ol. missziói szeminárium tanára, még
nem töltötte be 30-ik életévét és máris a legkitűnőbb
evangélikus theoh gusok között emlegetik nevét, kitől
nagyon sokat várunk a jövőben. A háborút követő évek
ben mind több és több szó hallatszott a theológia krízisé
ről. Szerzőnk korunk zűrzavaros gondolkodását vizs
gálva, a biblia és főleg Luther gondolkozására támasz
kodva kimutatja, hogy a bűn minden embert leigázó
hatalma lehetetlenné teszi, hogy az ember a maga erejé
ből közösségbe jusson Istennel.* Isten önként szerctetböl
adja az ü d vöt: megbocsátja a bűnöket és er t ad az uj
életre, melyben gyönyörködik. Ezt pedig minden érdem
nélkül adja ugyan, de az embernek nem kell okvetlenül
elfogadni. A hit az embert hálából és engedelmességből,
félelemből és szeretetböl ösztönzi, hogy szüntelen imád
kozzék, fegyelmezze önmagát és munkálkodjék, de a ter
mészetes ember nem szűnik meg az Isten ellen hadakozni.
A hitnek és hitetlenségnek ez a harca halálunk órájáig
tart. Az öntudatos keresztyénnek c harcában mindig
tisztában kell lennie a bűn rettenetes nagy hatalmával ;
ez őt megóvja az elbizakodástól, mert Isten bocsátja
meg ingyen kegyelméből bűneit, és szeme előtt kell tar
tania azt is, hogy csak az a hit áll meg Isten előtt, melv
szeretetben munkálkodik. A m e g ig a z u lá s és m e g szen tiilé s
a keresztyén életnek alfája és om gája. Szerzőnk minden
oldalról kimerítően világítja meg a velük összefüggő kér
déseket és azért szeretettel hívjuk fel e műre olvasóink
figyelmét és érdeklődését.
Budai egyházunk junius hó 18-án tartott ülésén Klaniczay László egyháztag súlyosan megsértette Hűt1 1 Ár
min egyházi jegyzőt szóval és később írásban is, mintha
Hüttl gyűlölködő ember volna, paphoz nem méltó maga
tartást tanúsítana és a budai egyházban levő zavaroknak
okozója volna. Hüttl a büntetőbíróságnál keresett védel
met a támadás ellen. A bíróság három tárgyalási napon
foglalkozott a panasszal. Felvonult a bíróság előtt az egy
ház elöljárósága, presbyterei és a felsőbb hatóság kép
viselője is és feleltek a biró kérdéseire. Azok a tanuk,
akik Hiittlt 15—20 év óta ismerik, kik az egyházi mun
kában szorgalmasan forgolódtak és közvetlen tapasztala
taik vannak e téren, szinte kivétel nélkül azt vallották,
hogy nem Hüttl a budai cgyháztan sajnálatosan tapasz
talható bajoknak okozója és nem tapasztaltak nála olyan
magaviseletét, mely paphoz nem volna méltó. Akadtak
azonban olyan tanuk is, bár ezek egyáltalában nem szere
peltek az egyházi életben vagy csak a legutolsó időkben
kapcsolódtak abba, kiknek vallomása annyira aggályos
nak látszik, hogy esetleg újabb bírói eljárást vonhat
maga után. A biró ismételten bocsánatkérésre szólította
fel a vádlottat, ki végül bocsánatot kért Hüttltől s igy az
ügy befejezést nyert. Az a kísérlet tehát, hogy Hiittlt a
budai egyház zavaraiért felelőssé tegyék, nem sikerült
s ő ezúttal is evangélikus férfihoz méltóan viselkedett,
mert nem kívánta támadójának megbüntetését.
Nyomatékosan felhívjuk protestáns testvéreink figyel
mét özv. S. l.-né : »Kövess Engem« cimü, karácsonyi aján
déknak is alkalmas imádságos könyvecskéjére ; 1.50 P
árban, mely a Protestáns Nőszövetség által a Vigadóban
rendezendő nőimunka kiállításon is kapható lesz, nov.
7— 12-ikéig. a *Fébé« diakonissa anyaház cikkei között.
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Az imakönyv kapható : az evang. lelkészi hivatalokban,
Bethlen könyvkereskedés, Cálvin-tér. Luther Társaság
könyvkereskedésében is és megrendelhető 28 fill, postaköltség m elléklésével: Bpest, I. kér., Bercsényi-u. 12.
IV. 3. a szerzőnél. E célra adakoztak eddig : Kullmann
Lajos dr. 3.— P, Havalda Endre 3 . — P, Tabakovics
Dusánné 5 . — P, vitéz Könnöczy Ottóné 5 . — P, özv.
Hanzély Istvánné 6.—, Csordás Elemér dr. 7.50 P, Kozma
Jenőné dr. 15.— P, Thébusz Aladár dr. 6.— P, Bpest
Székesfőv. közi. r. t. 3 0 . — P, Radvánszky Albert báró
100’— I», Baldauf Mátyásné 20*— P, ös3z s n 200-50 P.
Első leszámoláskor 153. — P, összesen 35 3 .5 0 P. V zv .
Stefezius Istvánné.
A soproni evangélikusoknak örömnapjai voltak októ
ber 12 és 13-án. Október 12-én avatták fel az újonnan
épült Theologusok Otthonát, mely hivatva van arra,
hogy sok szegénysorsu, szorgalmas és nemes törekvésű
ifjúnak könnyítse meg tanulmányai elvégezését. Október
13-án tartotta a pécsi m. kk. tud. egyetem ünnepélyes
közgyűlését a hittudományi kar tanévmegnyitó ünnepé
vel kapcsolatban, mely alkalommal egyházunk kiváló
vezérférfiait, Prónay Dezső és Radvánszky Albert báró
kat, Geduly, Kapi, Raffay püspököket. Schneller egyetemi
tanárt, valamint a ref. testvéregyház két kiváló fiát.
Ravasz püspököt és Kiss Ferenc egyetemi tanárt tisztelet
beli theologiai d »ktorokká avattak. Délután pedig letet
ték a hittudományi kar uj épületének alapkövét. A sop
roniak öröme a mi örömünk is. Ószintén kérjük Isten
atyai áldását az uj intézményekre, az azokban tanító és
tanuló férfiakra és ifjakra, hogy közös munkájuk dicsőítse
meg az Istent, építse az egyházat, boldogítsa a hazát !
A magyarhoni evangélikus lelkészegyesület (MELE)
okt. hó 9— 10. napjain tartotta közgyűlését Nyíregyházán,
mely alkalommal a nyíregyházai cv. egyházközség a temp
lomban megtartott díszközgyűlés keretében szeretettel
és hálával emlékezett meg Paulik János lelkésznek 40 éves
működéséről is, kit a kormányzó kormányfőtanácsossá
nevezett ki. FIgyház és állam, város, megye, társadalom
és a különböző felekezetek képviselői ünnepelték a kiváló
férfiút, ki szolgálatát különös isteni kegyelemnek, lelki
gyönyörnek minősítette és mindig a béke katonája volt.
Mink is szeretettel köszöntjuk Paulik Jánost és további
életére és munkájára Isten gazdag áldását kívánjuk ! Ad
multos annos!
A lelkészegylet közgyűlését Baltazár Dezső ref.
pülspök a lelkészi kar élén üdvözölte, ki beszédjében han
goztatta, hogy a békességért sokat kell feláldozni, de
magát az igazságot nem szabad feláldozni.
Megjelent a Magyar Keresztyének Naptára. E leszakitös bibliai tömbnaptár örömmel fogadott barátja a
magyar protestáns társadalomnak. A naptár munkatársai
kozott ott találjuk Ravasz László dr. református, Kapi
Béla dr. evangélikus püspököket. A naptár megrendelhető a
Bethánia-Egylet könyvkereskedésében, V ili., Gyulai Pálutca 9. Egy példány ára 1.60 pengő. 10 példány rendelésé
nél 25% engedmény, 100 példányon felül 30%.
Pákh Mihály emléke Dobsinán. A dobsinai régi evang.
temetőben van eltemetve a Kufsteinban hazafias maga
tartása miatt várfogságot is szenvedett nagynevű vértanú
evang. püspök, kinek vasból készült síremlékén a követkető felírás olvasható : »Itt nyugszik főtiszt. P á k h M i h á ly
ur, született 1795 okt. 8-án, megholt 1858 dec. 24-én, a
tiszai evang. egyházkerület superintendense, előbb a rozsnyói, rimaszombati, utoljára a dobsinai egyház lelkésze.
Az egyház és haza rendíthetetlen hűségű fiának és váro
sának derék szülöttjének s az egyházközség köztiszteletben
állott papjának emelte az emlékkövet Dobsinán az evang.
egyházközség.« — Áldott emlékű evang. egyházi és magyar
hazafias munkásságáról méltóképen emlékezik meg Zsi
linszky Mihály »A magyar protestantizmus története« c.
müvében. Mellette nyugszik neje, kinek fekvő emlékkövén
a következő rövid sorok olvashatók : »Pákh Miliályné,
szül. Remenyik Mária. 1800— 1862.« Magyarázatul anynyit, hogy P. Mihályné dédanyja Remenyik Sándornak,
Erdély mai legnagyobb költőjének. Közvetlenül felettük
fekszik P. Mihály 3 leánya, akiről P e tő fi Sándor is megem
lékezik felvidéki útirajzaiban és kinek egyik legjobb ba
rátja volt fia, nagy humoristánk, P. Albert, a Vasárnapi
Újság megalapítója és szerkesztője. Még megemlítjük,
hogy Dobsinán van eltemetve Sztehló A. és Linberger J.
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lelkész utóda, Máday Károly püspök is, ki 1870-ben hunyt
el. Dobsinai evang. egyházközségünk nagy gondot fordít
e sírok kegyeletes rendbentartására. Harmadik püspöke
is volt a XIX-ik század első évtizedében Raffini szemé
lyében.
__
(Sz. A4.)
Hegyen Épített Városra adakoztak : Auguszt Józsefné
3, özv. Bánki Donátné 3, özv. Berzsenyi Janosits Józsefné
6 , Botyánszky János 3, dr. Csikmák Lajosné 3, Dullien
Ferenc 3, Farkas János 6 , Gamauf Géza 20, özv. Gulden
Árminné 3, Gulden Róbert dr. 5, Guoth Emil 20, Graef
Károly dr. 3, özv. Győry Vilmosné 3, Hámos Dezső 3,
Hlaváts Andor dr. 3, Hegyi József 3, Hegyi Márton 6 ,
Hofrichter Józsefné 3, Holluby Arthur 6 , Hruska Imréné 3,
Jakabfy György 4, Jámbor Lajosné 3, Kéry Miklós dr. 6 ,
Klassohn Gyula 4.50, Kiinger Brúnó 3, Kott Boldizsárné 3,
Kovách Imre 6 , Légrády Ottó dr. 6 , M. M. dr. 5, N. Berta
dr. 20 cseh K, Nemes Sámuel 3, Nagy Sándor 3, Okolicsányi Kuthy Dezső dr. 4.50, Pataky Jánosné 3, özv.
Patz Gusztávné 30, Peöcz Sándor 1,50, Pfeiffer Jenőné 3,
Pekánovich Istvánná dr 6 , özv. Polnay Sándorné 3,
Pusztai István 6 , özv. Quandt Frigyesné 6 , Rátkay Ferencné 4.50, Sárkány Béla 6 , Schmidt Gusztáv dr. 6 ,
Szelényi János dr. 3, Szeberényi Lajos dr. 3, Sztehló
Aladár dr. 6 , Sztehló Nándor 6 , Temesváry Alajosné 6 ,
Tolnay Anna 3, Trautmann Róbert 5, Velemi Béláné 3,
Vértes Pál 6 , Weisenbacher Endre 3, Wittchen Lajos dr. 6 ,
özv. Zsigmondy Árpádné 6 pengőt. — Luther Szövetségi
tagdijat fizettek: Paulovits Viktor és Sztehló Aladár dr.
2— 2 pengőt.
Szerkesztői üzenet. Ámbár elvünk, hogy névtelen
leveleket nem veszünk figyelembe, ezúttal kettővel kivé
telt teszünk és küldőiknek válaszolunk.
Egy budai protestánsnak üzenjük, hogy levele alá
bátran írhatta volna nevét, mert levele komoly gondolatokai, szép terveket közöl velünk azon felhívással kapcso
latban, melyet a Kelenföldi ev. Kaszinó érdekében közöl
tünk. De úgy látszik, nem ismeri jól a mi felekezeti viszo
nyainkat, hogy ma ilyen tervekről ábrándozik és elfelejti
azt, hogy aki sokat markol, keveset fog. Egyébként az a
kívánt közös kaszinó már meg is van a Bethlen GáborKörben, tessék azt kifejleszteni. Az angolnyelvü lie ulti
ról mások is beszélnek már és hallottunk konkrét tervről

Olvasóink szives figyelm ébe!
Zeiss és sajat gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, Íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javi ása a legnagyobb garantia mellett.
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is, mely a Balaton mellett kíván ilyet létesíteni. De ettől
függetlenül is van már elég emberünk, ki jól tud angolul.
De hazánk üdve nemcsak a nyelvtudástól függ, kell ahhoz
még sok egyéb is, ami nélkül szűkölködünk. Végül a krema
tórium felállítása nem sürgős azér+, mert gazdaságilag nem
fizetödik ki. Láttuk már Párisban, hogy működik és úgy
értesültünk, hogy csak nagyon gazdag emberek választ
hatják a tűzben való temetkezésnek formáját.
Egy jóakarónknak : tessék egy használatlan 6 filléres
postabélyeget megsemmisíteni és Így megtéríteni a postá
nak okozott kárt, mert nem szabad 2 filléres bélyeggel
küldeni olyan levelet, melyben a nyomtatvány mellett
kézírástól irt üzenet is van. A beküldött nyomtatvánnyal
foglalkozni tiltja jóizlésünk. Őszintén sajnáljuk, hogy a
szép evangélikus névnek méltatlan használatáért nem
lehet senkit a bíróság előtt felelősségre vonni.
Végül kijelentjük, hogy sem evangélikus, sem protes1áns emberhez nem illik a névtelenség homályába való
burkolódzás.
Orvosi hír. Dr. Máthé Lajos fogorvos, pro
testáns egyháztag, IV., Királyi Pál-utca 20. sz.
alatt fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős
kedvezményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6
óráig.
Minthogy számláinkat azonnal kell fizetnünk, sies
senek előfizetőink is a pénz befizetésével.
Kozma Lajos hentes és mészáros Keleti Károly-utca 13, ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogányutca 50. a Budai Apolló mellett (Tel. 546—67)
hittestvéreknek' jelentős kedvezményt ad.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., Medve-u. 19. ajánlja
elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Tiszelettel kérjük az előfizetési dijak megkül
déséi! Minthogy többszáz példányt ingyen küldünk
szét és szubvenciónk ez időszerint nincs, adomá
nyokat a lap fenntartására hálás köszönettel foga
dunk. — Bis dat, qui eito dat.
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Első Magyar
Általános Biztosító Társaság
A lakult 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-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:

Emberélet és baleset, tűz,
jég, üveg, autó, géptörés, betörés,
pénztári kiküldött kirablása, szállítmány, utípoggyász, értékküldemény, állat és szavatosság.
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BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelős: Kiss Ferenc

VI. évi. 18.

szAub

i<( 188» november 1

gOT03f*TT

•nAnVx «t®**®*****'

ir a r o ő
3 L Z 3 U -S ÍÍ-J
A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS POLITIKAI H ETILA PJA
FŐSZERKESZTŐ

Dr. SZLÁVIK MÁTYÁS
BUDAPEST, IX., JURANICS-ü. 13
FÓMUNKATÁRS:

Dr. SCHINDLER GYULA

h pedig az

ölök

ELŐFIZETÉS FÉLÉVRE 3 PENGŐ
A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG
54141.SZ 1’OSTATAKARÉK-CSEKKSZA.MLAJÁRA KÜLDENDŐ
KIADÓHIVATAL BUDAPEST, DONÁTI-U. 49. II. EM. IS

FELELŐS SZERKESZTŐ
ÉS KIADÓ

HOTTL

ÁRP I I N

BUDAPEST, 1, VERBÖCZY-U. 28

é le i hogr megismerjenek léged, az egiedúl Igaz Isteni és akii elküldlél. a Jézus (riszto sl! János ei. II. 3.

A drágahő

ruló igazságok előtt. Maga is feláldozta magát
és azt akarta, hogy követői is hasonló áldoza
•Ismét hasonlatos a mennyeknek or
tokat hozzanak az igazságért.
»zága a kereskedő emberhez ki szép
IH- mi ez az igazság? Az, amit az em be
drágaköveket keres. Ki minekutánna
rek annak tartanak? Az, amiért e világon tüle
lalálantl valami drágakövei. elmegyen
és minden marháját eladván megve kednek? Az amiért itt e földön marakodnak?
szi azt*
Egyik sem! Az az igazság, ami megér min
Máté ev. 13. 45—4(1.
den áldozatot: isten országa. Földi közösség
Mindent eladni, mindent kockára tenni, ez? A példázat nem ezt mondja.
mindent elhqgyni — miért?! Ami érték, ahhoz
Isten országa
a mennyek országa. Az a
ragaszkodni kell! Meg kell becsülni! Meg kell
világ, amely az emberen felül, e világon túl.
őrizni! Idők változásain, nagy kataklizmákon minden hiábavalóság elmúltával integet felénk.
át kell menteni! Örökül kell hagyni az utó Almaink, vágyaink, hitünk és reményeink órdokra! Mi is úgy kaptuk. Nincs jogunk arra.
s /ága
hogy cltékozoljuk és elvesztegessük. Apáinknak
Hol ez az ország? Van róla egy kínai példá
és fiainknak egyformán számadással tartozunk zat. A sárga császár a vörös lótól északra
róluk!...
utazott és Kun-lun hegyeit megjárta. Mikor
A jó kereskedő azonban nem helyczkcdmegint délre ment, elvesztette a varázsgyöngyéi.
hetik erre a konzervatív álláspontra. Neki az Kiküldte keresésére az Értelmet. De az Ér
értékek egész sora csak eszköz arra. hogy ke lelem nem találta meg. Kiküldte keresésére a
reskedjék velük. Veszi és adja őket s amiért
Látást, de a Látás nem látta meg. Kiküldte
mindenét kockára telte, a legdrágábbat is to keresésére a Bölcsességet, tie a Bölcsesség sem
vább adja. Egy kincs sem az övé: neki elég,
találta meg. Valamennyiük után kiküldte a
ha a csereberén valami kis haszna marad.
Semmit és a Semmi megtalálta
Különös
Szabad-e a vallást ebbe a gondolatvilágba
monda a császár,
hogy a Semmi meg tudta
átvinni s ilyen példálódzással megértetni pró találni!
bálni?!... Jézus ime, megcselekcdtc. És neve
Hol ez az ország? Bennünk? A testünklxm?
zetes: nem örök értékekről beszél, nem arra
Ebben a féregzsákban
ahogy Luther mondja?
lanit, hogy az egyszer megszerzett kincset min A lelkűnkben? A testünknek ebben a tovatűnő
den poklokon keresztül meg kell tartani, ha járulékában? Fölöttünk? A világok végtelen ha
nem arra, hogy a jobbért, a nagyobb értékért, lárain innen vagy túl? Se az értelem, se a
az uj igazságért a jó kereskedőnek mindenéi lxálcsesség, se a látás nem tudja megmondani.
el kell adnia, hogy megvehesse! Miért Ixíszélt
A semmi azonban revclálja. A semmi! Ha
igy? Mert előre nézett és azt akarta, hogy h í majd. a szemünk lehunyjuk, ha majd elhagy
vei se zárhassák l)o szivüket az előttük feltá juk mindenünket, ha majd visszahullunk a
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porba. Hogyan? Azzal, hogy szétfoszlat]a szí
nes illúzióink szappanbuborékjait és megint
visszafogad a tudattalan lét ősállapotába? vagy
azzal, hogy lelkünk megdicsőiti és feltárja előtte
hitünk paradicsomát? Itt válogathatunk a kü
lönböző felfogások közt. Ki tudná megmondani,
hogy melyik az igaz? De akármelyiket revelálja is a semmibe zuhanás: tartalommal kell
megtöltenünk s áldozatokat kell hoznunk. Vé
gezetül mindenünket oda kell adnunk érte.
A hivő nem a semmibe zuhan, hanem
istenével egyesül. Azért ne borzadj a múlan
dóság jeleitől! Ne riadj meg a haláltól sem! Az
élők a nyomorultak. Az élőknek szenvedniök kell.
Az élők feje felett ott lebeg a pallos, lábuk
előtt ott tátong az örvény, körülöttük leselked
nek a, vadállatok. A holtak sorsa más! Hogy is
mondja a költő?
»Istenbe zuhanni — óh ti szegények —
olyan az, mint mikor hópihék szállnak. Ezek
se tudják, hogy ez az enyészet. Azok a boldo
gok, kik halálra válnak!... Azért ne félje
tek a haláltól. Isten országába ez visz, amiért
mindenünk is kevés!
F. P.
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házasságról többizben nyilatkozott, sehol el
nem tiltotta, az ő tanításának leghivatottabb
terjesztője Pál apostol pedig egyenesen védel
mébe veszi a vegyes házasságot, midőn a korinthusbeliekhez irt I. levelében (7. 12.) ezt
mondja: »Egyebekben pedig én mondom, nem
az Ur: Ha valamelyik atyafinak hitetlen fele
sége van és az vele akar lakni, el ne bocsássa
azt, és ha a menyasszonynak hitetlen férje van
és az vele akar lakni, cl ne bocsássa azt; mert
meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségé
ben és meg van szentelve a hitetlen asszony az
ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek
tisztátlanok volnának, most pedig szentek.«
Ugyancsak Pál apostol mondja Timotheushoz irt I. levelében (3. r. 11. alatt), ahol a jó
feleség tulajdonait felsorolja:
»Feleségeitek hasonlóképen tisztességesek,
nem perpatvarkodók, józanok, mindénben hí
vek legyenek.«
Nem követeli tehát, hogy a feleség ugyan
azt a Ehet vallja, mint a férje.
A vegyesházasság megakadályozása, a kalholikusok és eretnekek közötti megtiltása egy
általában katholikus gondolat. Ezzel szemben
évszázadok óta még ma is folyik a harc a,
katholikus tan és a protestáns felfogás közölt.
Ügyészi vélem ény
A katholikus tan bilincset követel, a protestáns
Mint az ágost. h. evangélikus egyház tiszte tan szabadságot hirdet.
letbeli ügyésze, hivatva érzem magamat azon
Nem látom be,> miért álljunk ebben a küz
szabályrendeleti tervezet fölött, melyet a java delemben a katholikus párt mellé?
dalmas egyházi tisztviselők házasságkötésére vo
A tervbevett javaslat azonban még a katho
natkozólag terveztek, véleményemet néhány szó likus álláspontnál is szigorúbb, mert nemcsak
val elmondani.
házassági akadályt állít fel, hanem büntetéssel
A szabályrendelet a javadalmas egyházi is sújtja a tilalom ellen vétőket.
tisztviselők házasságkötésénél egy az állami tör
Pontonként bírálva a javaslat rendelkezé
vényben (1894. XXXI. t.-c.) nem ismert uj seit, feltűnő, hogy csak arra a javadalmasra
tiltó akadályt akar felállítani. A róm. kath. alkalmazható a házasságakadály tilalma, aki
egyháznak a papi rendnek házasságkötését tiltó nél az egyházi alkalmaztatással járó javadalom
rendszabályát a polgári házassági törvény képezi megélhetésének főforrását. Arra a ja
ugyan annyiban honorálja, hogy azt a tiltó vadalmasra tehát, aki ki tudja mutatni, hogy
akadályok sorába felveszi, de ezen engedményt neki vagy nejének több jövedelme van magánkülön törvényhozási intézkedés nélkül nem le vagyonúkból, mint az egyháztól élvezett java
het az evang. vallásu javadalmasokra kiterjesz dalom, a szabályrendelet intézkedései nem al
teni és igy, ha az evang. egyház is a róm. kath. kalmazhatók. A javaslat első pontja tehát a
coslibatusra alapított és azzal indokolt házas prolestáns egyházak demokratikus elveibe üt
sági akadályt a saját hívei megterheltetésére közik.
igénybe akarná venni, ehhez a törvényhozás en
A 2. pont ezt a korlátozást nem ismeri, a
gedélyét kellene kikérni.
rendeletet azonban csak arra az alkalmazottra
Törvényhozási, esetleg kormányhatósági jó terjeszti ki, aki egyházunknál a megélhetést
váhagyás lenne szükséges ezen szabályrendeleti biztositó javadalmas állást foglal el. Eszerint az
tervezésre azért is, mert annak több intézke az egyházfi, vagy harangozó, akinek az egyházi
dése. — amint alább ki fogom mutatni, — javadalomból húzott jövedelméből megélni nem
lehet és emellett valami ipari foglalkozást is
országos törvénybe ütközik.
Az egész szabályrendeletnek különben, vall üz, bátran vehet el katholikus nőt.
A 3-ik pont szerint minden javadalmas
juk meg őszintén, egyéb célja nincsen, mint
egyházunk javadalmasainak róm. katholikus há egyházi tisztviselő csakis megfelelő műveltségű,
zastársakkal való házasságkötését megakadá feddhetlen és egyházias gondolkodású evan
lyozni.
gélikus vallásu féllel léphet házasságra. Ennek
Ez a cél beleütközik az evangélium által a pontnak gyakorlati szempontból való tartha
hirdetett szeretet és a protestáns egyházak által tatlansága alig szorul kritikára. Miből fogja
az 5. és 6. pontok szerint alakítandó bizottság
vallott szabadság elveibe.
Krisztus urunk a vegyesvallásu, keresztény megbírálni azt, hogy a lelkész, vagy kántor
és nem keresztény közötti házasságot, bár a arája a lelkészi, vagy a kántori állásnak meg
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felelő műveltséggel bir-e, é s ‘ha nem l>ir, nem
szerezhetné-e meg ezt a megfelelő műveltséget
a házasság megkötése után is? fis mi legyen ez
a megfelelő műveltség? fis mit kívánhatunk
ilyen nőtől egyházi gondolkodás dolgában?
A i-ik és 5-ik pont oly kötelességet álla
pit meg minden javadalmasra, amelyet az ál
lami törvény, mint a házasság m egkövetésé
nek feltételét, nem ismer. Beleütköznek tehát
ezek a pontok a vallás szabad gyakorlatáról
szóló 1895. évi XLIII. törvénycikk rendelkezé
sébe. Ezen törvény szerint ugyanis az evan
gélikus egyház vallását szabadon kifejlesztheti
és gyakorolhatja, d e c s a k a z o r s z á g lö i v é n y e i 
n e k k o r l á t á i k ö z t. Hogy mit értűnk az ország
törvényeinek korlátái alatt, azt a törvény 7-ik
szakaszának 2-ik pontjából értjük meg. amely
szerint a jövendőben törvényesen elismerendő
vallásfelekezetek a hitéletre vonatkozó összes
rendelkezéseket magában foglaló szervezeti sza
bályzatot jóváhagyás végett a vallás- és közok
tatásügyi minisztériumnak bemutatni tartoznak.
Ez nem egy csupán az újonnan keletkező
felekezelekre nézve megállapított kötelezés, ha
nem megfelelő annak a törvényes állapotnak,
amelyet az állami hatalom a legfőbb felügyeleti
jog alapján azáltal gyakorolt, hogy a zsinati
határozatokat a kormánynak a legfőbb jóvá
hagyás kieszközlése végett be kell mutatni.
Nem szenved kétséget, hogy a javaslatnak
az a rendelkezése, mely a házasság megköté
sét a felek hivatvallásával hozza kapcsolatba
és a szabály ellen vétőket büntetéssel sújtja,
a h i t é l e t r e v o n a t k o z ó s z a b á l y és ezért ennek ér
vényessége az állami hatalomnak jóváhagyásá
tól függ.
A zo k a ren d e lk e zé se k le h á l, a m e ly e k a j a 
va sla tb a n a z á lla m i tö r v é n y által m eg en gedett
lu íz z a s Ság k ö t é s i k o r l á t o z z á k és e g y h á z i h a t ó 
ság jó v á h a g yá sá tó l teszik fü ggővé, n em csu p á n
a z evan géliku s e g y h á z zsin a tá n a k jó v á h a g y á sá ra
szoru ln ak, h a n e m é r v é n y e ssé g ü k h ö z a zsin a ti
h atározat
k o rm á n yh a tó sá g i
m e g erő sítése
is
szükséges.

A mai viszonyok között nem valószínű,
hogy a kormány egyházpolitikai törvények re
víziójára vállalkozni fog.
Feltűnő a javaslat 8-ik szakaszának ren
delkezése, hogy a bizottságok indokolás nélkül
hozzák meg és adják ki határozataikat.
Ez azt jelenti, hogy a kérelmező egziszten
ciáját érintő ítélettel szemben nem is tudhatja,
miért Ítélik el. Azt vélte például a bizottság,
hogy a nő nem feddhetlen előéletű, de nem
mondják meg, miből merítik ezt a tudomást és
a kérelmezőnek nem adnak alkalmat a vád
megcáfolására.
Nem helyes az a rendelkezés sem, hogy a
bizottságok tárgyalásának költségeit az illető fél
fizeti. Az egész eljárás szükségességét egyházi
érdekre alapítják, nem méltányos tehát, hogy a
költségeket a szegény javadalmas viselje.
Egyenesen a törvénybe ütköznek a javaslat
nak 10., 14. és 16. pontjai, amennyiben a
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szabályzat ellen vétőket fegyelmi eljárással és
hivatalvesztéssel fenyegetik.
Az 1895: XLIII. törvénycikk 4. §-a szerint
ugyanis egyházi fenyíték nem alkalmazható
senki ellen, aki a törvény által megengedett polgári jogát szabadon gyakorolja«. Nem büntethető
meg tehát fegyelmi u!oa azért, mert az egyházi
hatáság engedélye nélkül házasságot kötött, vagy
azért, hogy polgári házasságát cgvházilag meg
nem áldatta.
Állami törvénybe ütközik végül a javaslat
16-ik pontja, amely szerint a még nem véglege
sített tisztviselők nem evangélikus házaslársai
tartoznak az cvang. hitre áttérni, ha házastársuk
végleges alkalmaztatásra tart igényt, mert az
idézett törvény első §-a szerint senkit sem
szabad hitével meg nem egyező vallási cse
lekmény elkövetésére kötelezni«.
Véleményem ezek u'án az, hogy az egye
temes gyűlés a zsinathoz való felterjesztés m el
lőzésével. a javaslat felett egyszerűen napirendre
térjen.
S zte h lo K orn él,

a magyarhoni ág. bilv. evang egye
temes egyház
ti- z életbéli örökös
ügyésze.

A B udai Luther S zövetség
1928-29. évi
m ű k ö d é s é r ő l s z ó l ó titkári j e l e n t é s
A legutóbbi beszámoló óta, mely 1928 má
jus 21-én volt, tervbevett működési progra
munk elé gátló körülmények nehéz akadályo
kat gördítettek, fippen ezért, ha jelentésem lát
szólag vérszegény tevékenységről számol be, az
nem jelenti Szövetségünk buzgóságának lany
hulását, hanem a még mindig fennálló és ez.
évben még rosszabbodott helyzet hatását.

Szövetségi m u n k a
Komoly teendőink megbeszélésére többször
jöttünk össze. Ezen gyűlések voltak 1028. má
jus 21-én választmányi ülés, melyen az utolsó
leszám oló volt. Máj. 30-án közgyűlés. Jun. 27-,
szept. 13-, nov. 9- és dcc 17-én vm. ülés. 1929.
évben febr. 23-án, márc. 18-án vm ülés. Ez
utóbbin egyúttal március 15-ét is ünnepeltük,
dr. Schindler Gyula Kossuthról tartott felol
vasásával. Apr. 23-án és szept. 23-én vm. ülést
tartottunk.
Kullurestét csak kettőt tarthattunk. 1928
dec. 30-án az elsőt, amikor Marik Ernő má
sodfelügyelőnk londoni tartózkodásáról beszélt.
Magyar írógárdánk büszkesége Maróthy Jenő
egy szép elbeszélését olvasta fel. 1929 jan.
13-án a második kullurestét, amidőn Marencin
Zoltán lelkész érdekes előadást tartott a biblia
számszimbolizmusáról, a merev dogmatizmussal szemben. Marencin lelkészt még egy külön
előadás megtartására is felkértük, amit január
18-án meg is tartott.
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Pénztát és administrate

Lapunkat 1929 januárig Hlaváts Kornél
szerkesztette, semmi fáradságot nem ismerő oda
adással. Január közepén változás történt a lap
szerkesztésében. Ismételt kérésünkre végre en
gedve, elvállalta a felelősszerkesztést nt. Hüttl
Ármin vallástanár. Önfeláldozó, fáradhatatlan
munkásságával, nagybecsű hozzáértésével és
mély tudásával lapunkat olyan magas színvo
nalra emelte, hogy méltán büszkék lehetünk
rá.
Lapunktól az 1929 június 18-iki közgyű
lésen egyelőre megvonták a szubvenciót, jelen
leg saját erejéből tartja fenn magát. Azért
tovább is teljesiti vállalt kötelezettségét. Közli
az istentisztelet sorrendjét és egyházi adatokat,
híreket; továbbá ingyen jár a szegény egyháztagoknak. Egyházi adó befizetésére hívja fel a
híveket. Tehát nemcsak erkölcsi, hanem anyagi
hasznára is van az egyházközségnek.

Mindkettő kezelése a legnagyobb rendben
történik, mint azt az ellenőrök igazolják. Ezért
Pelrik Jolánka pénztáros és irodakezelőt illeti
a hálás elismerés. Köszönettel tartozik még Szö
vetségünk az igen tisztelt Petrik Nővéreknek,
mert hontalanságunkban még mindig rendelke
zésünkre áll irodánk részére egy szoba, önzet
len jósággal felajánlva.

A Budai Luther Szövetség
vegyeskara
Énekkarunk működésének 10. évébe lépett.
Alakulása óta példás buzgalommal és kitartás
sal dolgozik. Szerepléseinek hosszú sorozatával
sikert, sikerre tetéz és ma a magyar ev. ének
karok közt a legelső helyen áll. Ez főképen
nt. Reif Pál elnök és Mikus-Csák István mű
vészkarnagy érdeme. Egyházunk többi szervei
nek példa'adásul álljon itt szerepléseinek sora:
1928 szept. 29-én a Stúdióban szerepelt. Nov.
11-én Esztergomban, az ottani Nőegylet javára
rendezeti önálló hangversenyt. Dec. 8-án az uj
kelenföldi templomban rendezeti hangversenyen
szerepelt., Dec. 9-én Alagon akis fejlődő egyház
javára megismételte az esztergomi előadást. Dec.
16-án templomi ingyenes hangversenyt adott a
mi templomunkban. Dec. 39-án Szövetségi kulturestén, úgyszintén 1929 jan. 13-iki kulturestén is szerepelt. Márc. 24-én böjti hangver
senyt rendezett a templomban. Nagypénteken
a Passió olvasást kisérte grandiózus művészet
tel előadott énekekkel. Máj. 6-án a Deák-téren
az Ifjú évek« javára szerepelt. Okt. 20-án a
Brit- és külföldi bibliatársulat jubileumi esté
lyen szerepelt a Vigadóban az egyesület protes
táns énekkarokkal. Ezeken kívül minden rádiós
istentiszteleten és ünnepen szerepelt egy-cgy
énekkel. Úgy a Vezetőség, mint a kar minden
egyes tagja méltán számíthat hálás köszönettinkre.
32.

sz. Levente cserkészcsapatunk

Szép múltjához hasonlóan működött ez
években is. Kun Attila parancsnok és Harsány
György parancsnokhelyettes vezetése mellett,
100 taggal. Több kirándulást tettek, szárazon és
vizi-uton. Ünnepélyeket rendeztek. Templomi és
Cserkészszövetségi szolgálatot adtak. Részt vet
tek a kerületi cserkésznapon. A csapat 3 tagja
pedig, az angliai jamboreen. Az 1928-as évi
nyári táborozás Ipolytarnócon, az 1929-es évi
Nagvbátonyban volt.

Taglétszám
250 tagunk van. Az utolsó évben nem ta
pasztalható szaporodás, mert 5—6 uj taggal
szemben ugyanannyi régi tag kilépett. Vannak
azonban olyan tagok, akik nem léptek ki, de
nem is fizetnek.
Vajha meghozná a közeljövő a régvárt hé- j
kés nyugalmat és rendet, hogy Szövetségünkben
és egész Egyházközségünkben fokozott erővel
indulna meg a munka, az élet.
1929, október 30-án.
*G i i ó t h
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A szociaíizm usz
Pál apostol: Mindeneket
megvizsgáljatok és ami jó,
megtartsátok.

A vallásnak az eszköze az egyén. Bibliku
sán; edénye!
A szociális bajokat az egyén erősítése, lelki
edzése utján akarja orvosolni. Passzív, statikai
erővel való megtöltése utján, hogy a szociális
bajok elviselésére legyen ereje. Össze ne rop
panjon alattuk. Türelem a szenvedés óráin.
Békesség a jó szándékú emberek iránt. Meg
értés, megbocsájtás. Lemondás a mohóságról.
Az igy megedződött egyén aktivitása, dinamikai
erőkifejtése külső kényszer nélkül is szociális
érték: örömteljes szolgálni vágyás, segíteni vá
gyás, adni és mindig csak adni vágyás: Krisz
tusnak fehér szociálizmusa.
Krisztus azonban ismerte az embert.
Jeruzsálem, Jeruzsálem... de te nem akar
tad !
Az ember egyszerűen nem akar, ha egy
szer már nem akar. Beszélhetnek annak sze
reiéiről, ha egyszer nem kell neki. Egyszer
próbálta Jézus a kötélcsattogtatással a szeretetlenség hátán. Csak visszalopództak a kufárok Istenházába megint. A kovász lassan járja
át a világot. Ha az egyház körülnézett állami
segítség után, sőt maga a pápaság érezte, hogy
az emberiség megtartására világi államhatár
lomra van szüksége, az eredetileg és indító okai
ban nagyon logikus és gyakorlati érvényesítése
a krisztusi tanításnak és kiindulásában ko
rántsem jelentett hivságos hatalmi kérdést. Ha,nem csupán számolást az emberi természeljtel: nem kell a tömegnek a szeretet, az öröm
teljesen szolgálni ké$z, az áldozatos, a fehér
szociálizmus. Kapni, kapni, kaparni! Dummodo nobis bene! és utánam .az özönvíz!
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Nem ment, sohasem is ment, nem is megy
soha államhatalom nélkül. Feltétlen, szuverén,
külső kikényszerítő hatalommal biró hatalom
nélkül, amelyik a krisztusi álláspontot haté
konnyá tudja tenni a szivekben, a fejekben
és a zsebekben egyaránt.
Amelyik nem elégszik meg,
hogy pél
dával világítsuk meg.
a harmadik parancso
lat tudásával: az Urnák napját szenteljed meg!
Hanem: Add, hogy a jég ne csak tudjuk, de
tettel is gyakoroljuk, És aki ezt a szociális kér
dést elintéző vallási parancsot, a vasárnapi
munkaszünetet be nem tartja, azt megbünteti,
becsukja a gyárát, a műhelyét, az irodáját,
a boltját.
Amelyik nem éri be azzal, hogy a negyedik
parancsolat: tiszteljed a te atyádat és anyádat,
hogy hosszú életű légy e földön, csak írott
malaszt legyen, mert valaki Udán nem tartja
magára nézve sürgősnek a hosszú életet. Ha
nem, ha kell, végrehajtást is vezet az atyját
és anyját eltartani nem akaró fiák vagyonára.
Amelyik nem éri lx* azzal, hogy akarja-c
gyermekét eltartani az. aki nemzette vagy szülte,
hanem, ha nem akarja szeretetbői, elmarasz
talja tartásdijban és a szükséghez ké|x*st maga
helyezi el nevelésre a gyermeket. Az állam
veszi kezébe a szociális problémákat és szo
cializál, államosít.
Szocializálta az igazságszolgáltatást Mert
nem lehet az, hogy öljön, akiben nincs elég
szeretet arra, hogy ne öljön Lopjon, akiben
nincs elég felebaráti szeretet arra, hogy ne
lopjon. Hamis tanúságot tegyen, elvegye a lx*csületét, jó hírnevét az ö felebarátjának, el a
házát, ökrét, szamarát, szolgáló lányát, fele
ségét az. akiben nem lakozik annyi szeretet,
hogy ne tegye az ilyen hiábavalóságokat.
Ma már mégis gondolkodé>bu esik m in
denki, hogy jó lesz-e ez? Mit szól hozzá majd
az állam, ha teszem?
Építhet ma valaki házal olyat, ami ellen
minden ép erkölcsi érzés lázadoz? Nedves, sö
tét, alacsony lyukakat, bedülésré mindig késze
ket felebarátainak hajlékául? Hagyhatja mű
veletlenül csupa tunyaságból a maga földjét?
Orvosi segély nélkül a maga házanépét? Al
kalmazottjait? Megzavarhatja-e felebarátainak
éjjeli nyugalmát anélkül, hogy felelnie ne kel
lene már itt e földön kózesendháboritásért?
Küldhet-c izenetet, levelet, anélkül, hogy ne az
állam szolgálatát vegye igénybe? Nem meg
nyugtató-e rá nézve, hogy ha útra kell indul
nia. a veszélyes üzemű vasutak, autók, hajók,
utjain az állam igazgató, felügyelő ébersége
őrködik?
Nem hiszem, hogy találna valaki a szociális
életben csak egy mozzanatot is, amelybe közvet
lenül vagy közvetett módon a szociális pro
blémák megoldására ne nyúlt volna bele az
állam. Ahol ne éreztette volna jótékony hatását
a társadalmi lét előnyeinek a biztosítására való
törekvésnek az azzal járó szociális bajok élének
letompitásával.

Ahol valami mértékig ne államosított, szo
cializált volna. A gyengébb javára!
Mert nem mindig a szegény a gyengébb
Igaz, hogy az államosításnak, szociálizálásnak is megvannak a maga sajátlagos bajai. De
célunk nem bírálatot mondani. Célunk tisztára:
ténymegállapítás. Tényéké, amiket nem lehet
letapadással és babonás rémitgeléssel elintézni:
szociális problémák vannak. Az élet a szoci
ális problémáknak szövedéke. Ennek betegségét,
a szociális bajokat a gyengébb védelmével kell
gyógyítani. Éppen a krisztusi tanítás erejénél
fogva. F.z egy.
A másik már itt megállapítható tény az,
hogy a szocializálás, az államosítás tény. Fo
lyamat. Nem rém és nem is újítók újdonság
utáni mohósága. Idölxdilcg. vegyük csak a mi
nemzeti életünket, visszanyulik még ennek a
mi nemzeti államunk alapítása előtti korba.
Az ctelküzi szerződés első pontja szocializálás:
amit a nemzet közös erővel szerez, az a nemzet
minden egyes tagjának'közös tulajdona. Annak
élvezetéin) 1 senki ki ne záradathassék! Nem
felforgatás. Nem revolució Fejlődés, mely egyre
megy előre, szervesen nő ki az egyik lépés a
másiklx>l Észre se vesszük a lépéseket, de ha
lad, mint a lu növése. Csak azt látjuk, hog\
nagyobb, de hogy hogyan és mitől nő, azt meg
figyelni nem tudjuk.
Ezen a kérdésen ál jutunk aztán a második
kérdés tisztázásához, hogy: mi az a szociálizm u s?

(Folytatjuk.)
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V ig a s z u l e n g e d d ,
h a d d m o n d j a k e g y e l!
A n tii

mondok,

zárd

telk ed b e,

titkos k a m r á d rejtse
s szituul s e f e le jts e ,
ez legyen bán a to d s k e s e r v e d en yh e.
e z fe le le t m i n d e n k é r d é s e d r e
s e r ő , h o g y t o v á b b h n z d é lte d t e r h é t :
— M i v a g y u n k tá v o l, m e s s z e i d e g e n b e ,
ö h a z a t é r t ...
N é m etb ő l: S zim o n id e sz

L a jo s.

Tlszclellel kérjük az előfizetési dijak megkül
dését! Minthogy tőbbszáz példányt ingyen küldünk
szét és szubveneiónk ez időszerint nines, adomá
nyokat a lap fenntartására hálás köszönettel foga
dunk. — Bis dal, qui eito dat.
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Budai egyházunk ez évben is szépen ünnepelte meg
október 31-én a reformáció emléknapját. Úgy az ifjúság,
mint a felnőtt hivek istentisztelete alkalmával teljesen meg
telt a templom. D. Kapi Béla püspök hatalmas beszédjét,
melyben az egyháznak, ennek az édes anyának jelentőségét,
Í929 november hó 10 -én d. e. 9. órakor ifj. istentisztelet : természetét, áldását és követelését fejtegette, a rádió vitte
szét láthatatlan szárnyain a hallgatók ezreihez. A Luther
Gaál,
11 óra 15 perckor rádióistentisztelet: Novák Rezső, szövetség vegyeskara is bizonyára sok lelket gyönyörköd
ajkai lelkész. Énekel a Luther-Szövetség vegyeskara.
tetett biztató, bátorító tartalmú, győzelmi hangulatot
November hó 17-én d. e. 9 órakor ifj. istentisztelet: Glatz. ébresztő szép énekével. Délután 4 órakor az ifjúság külön
emlékünnepélyt is rendezett a templomban, mikor is dr.
10 órakor német Istentisztelet
11
»
magyar
»
Molnár Gyula táblabiró mondott személyes hittől duzzadó
Kereszteltük : Majercsák Mihály villamoskalauz s Lesztár beszédet, melyben Isten áldását fejtegette, melynek Luther
Márton volt részese. Az ünnepélyen az ifjúság orgona- és
Mária fiát : Mihályt.
hegedüjátékkal, szavalattal, karénekkel és fogadalom
Eskettük Hasenfratz Ferenc szállodai alkalmazottat
Maász Ilonával,. Starnberger János fodrászsegédet tétellel szerepelt, zárószót pedig Sándy Gyula egyházköz
Schrei Teréziával, Horvát József kávéfőzőt Somogyi ségi felügyelő mondott. Ezen az ünnepélyen nem láttuk
azt a nagy sokaságát a híveknek, amelyet vártunk. Úgy
Ilonával.
látszik, a szitáló eső sokaknak elvette a kedvét a részvétel
Temettük Starek Edithkét, Rozmann Istvánné,. szül.
Dán Terézt, gróf Lassberg György Rudolf rendőrka től. Ez nem nagyon szép fényt vet korunk egyházszeretepitányt, Herzog Gézánét, ezredes nejét, özv. Jakubik tére, különösen ha meggondoljuk, hogy őseink milyen nagy
utazásokat tettek meg, csakhogy templomba juthassanak.
Edénét.
A budapesti leánykollégium is lelkesedéssel ünnepelte Nagyon kérjük a szülőket, látogassák buzgón a templomot:
meg a reformáció emlékét. Vidovszky Kálmán, az iskola sok áldást nyernek a maguk élete számára és nemes példát
adnak serdülő gyermekeiknek is.
vallástanárának szemléletes és hatásos beszéde volt az
A Bethlen Gábor-Szövetség ez évben is nagyszabású
ünnep központja, melyet ének- és zeneszámok, szavalatok
egészítettek ki. Felolvasott Liedemann Éva tanuló Luther működést fejtett ki a reformáció emléknapjának megün
családi életéről. Különösen hatásos volt a Markóczy Irén neplése körül. A pesti és budai Vigadóban, a deáktéri ev.
és a budai ref. templomban rendezett protestáns ünnepélye
énektanárnő vezetése alatt működött énekkar száma. Az
ket. A budai Vigadóban ev. egyházunk részéről szerepeltek:
ünnepélyen nagyszámú, előkelő közönség jelent meg, élén
Kemény Lajos lelkész, dr. Profile Vilmos egyet, tanár, vitéz
Raffay püspökkel.
Raics Károly ny. altábornagy és a Luther-Szövetség vegyes
kara Mikus-Csák István karnagy vezetésével. Az énekkar
szereplésével újabb sikert aratott. A szónokok hatalmasan
domborították ki a reformáció világtörténelmi jelentőségét,
a protestantizmus vallási, erkölcsi, tudományos és hazafias
értékeit. Különösen meggyőző hatású volt Szabó Imre ref.
lelkész beszéde, ki a protestantizmus létjogosultságát fejte
A budai Lutherszövetség vegyeskara a kö gette és rámutatott arra a körülményre, hogy magára a
zeljövőben betölti 10. éves fennállását és ez róm. kath. egyházra mily tisztitó hatást gyakorolt a protes
alkalommal nagyobbszabásu munkásságot akar tantizmus. Köztudomású, hogy a róm. kath. egyháznak
az országokkal volt legtöbb baja, hol a protestan
kifejteni. Tagjai nagy lelkesedéssel vesznek azokkal
tizmust úgyszólván teljesen kiirtották és azokban az orszá
részt a próbákon és jelennek meg ott, ahol a gokban állanak a róm. kath. egyház hivei vallásilag és er
karnak énekelnie kell a nyilvánosság elölt. Eb kölcsileg a legmagasabb fokon, hol mint kisebbség élnek
ben maguk is gyönyörűséget találnak, Isten di protestáns környezetben. A pápa is onnan kapja a legtöbb
hol hivei nagy számbeli kisebbségben vannak.
csőségét zengik és a hallgató közönségnek is péterfillért,
Ezen az ünnepélyen újból tapasztaltuk, milyen kellemetlen
lelki épülést, a mindennapi gondok zajából a az, hogy evangélikus egyházi himnuszunknak oly sokféle
tiszta békesség és nyugalom magaslataira való fordítása forog közkézen, milyen bántó az, hogy a tanárnak
emelkedést és zavartalan nemes örömöt szerez nyomtatott lappal a kezében kell énekelnie, hogy »Erős
várunk az Úristen«, holott ő mindig azt tanítja, hogy »Erős
nek. E szép törekvésükben azonban nagyon vár
a mi Istenünk«.! Ideje volna, hogy egyetemes egyházunk
érzik, hogy kevesen vannak és nagyobb miinek állapítsa meg valahára egyházi himnuszunk hiteles szövegét
előadása sokszor csak azon akad meg, hogy és fogadtassa azt el a református és unitárius egyházakkal
a tagok nem tudnak minden alkalommal meg is, hogy végre szívből és jó érzéssel énekelhessük testvéri
alkalmával.
jelenni a közös munkánál. Azért nagyon nagy találkozásaink
A Magyar Prof. Nők Országos Szövetsége november
szüksége volna a karnak uj tagokra, kik a 7-től 12-ig rendezi a pesti Vigadóban VI. országos női
régiekkel együtt nemes versenyre kelve segíte munka kiállítását nagybányai Horthy Miklósné fővédősé
nének a nagyobb művészi feladatok megoldá gével és gróf Bethlen Istvánná védőségével. A kiállítás tar
alatt délután 5\/2— 6 óra között előadásokat is tarta
sában.
A kar elnöksége szeretettel kér tama
nak. A kiállítás megtekintését olvasóinknak ajánljuk.
minden jó hallással, hanggal és bizonyos ze
Az orosházai ev. egyház október 31-én iktatta be uj
nei tudással biró leányt, asszonyt, ifjút és fér felügyelőjét, dr. Sztranyavszky Sándor államtitkárt, ki
fit, hogy lépjenek be az énekesek közé, vagy székfoglalójában hangsúlyozta, hogy az egyháznak hatal
buzdítsák alkalmas ismerőseiket a csatlako masan kell forgatnia Isten pallosát a hitetlenséggel szem
ben. A reverzális terén a lelkészeknek s z ív ó s és kitartó
zásra. Az énekkar valóban Isten dicsőségét, a munkával
kell a hivek öntudatát, hitbuzgóságát nevelni
hívek gyönyörűségét és épülését szolgálja ön és igy megelőző tevékenységük által megóvhatják az egy
zetlenül és ezzel elsőrendű hazafias és társa- házat a veszteségtől.

HÍREK

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban

Felhívás egyházközségünk
jóhangu tagjaihoz

dalomnemesilő szolgálatot teljesít, mely minden
nemesen gondolkodó, a szépért, jóért lelkesedő
ember anyagi és erkölcsi támogatására mél
tán számot tarthat. A próbák kedden 6—8 kö
zött vannak a Jurányi-utcai községi iskolában.
Bővebb felvilágosítással szolgál Reif Pál el
nök, vagy a lelkészi hivatal.

A budai Lutherszövetség 32-es Levente-cserkészei már

javában benne vannak a munkában. A 10. évet szeptem
berben uj alapokra fektetve kezdték meg. Az őrsöket, mel
lőzve minden hagyományt, csak a munkakép sség szem
pontjából állították össze s igy lett a 3 krisztinavárosi őrs
mellett 1 vizi, 1 kelenföldi, 1 öreg őrs és a farkaskölyökfalka. Lendületet-adott a munkának az alapos rostálás és
a kelenföldi templomnál kapott második szép otthon is.
Most egyébként készülnek a november 17-i (Pálífy-tér,
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Kath. Kör, d. u. 5-kor) csapatünnepélyükre, mely méltónak
igérkezi az előbbi évekhez.
A „Christliche Welt“ október 19-én megjelent számá
ban a 976— 83. hasábokon olvasható S z im o n id e s z L a jo s
tanulmánya »Die Neuheit des Evangeliums* (Az evang.
újszerűsége) címen, melyben a szerző— kiindulva a berlini
egyetem világhírű tanárának, Harnack Adolfnak egy ezen
lapban megjelent, Marcion-ról szóló cikkéből — az újszö
vetségi szent iratok és az apostoli és egyházi atyák alapos
ismeretéről tanúskodó fejtegetéssel kimutatja, hogy Jézus
evangéliuma, összehasonlítva a zsidó vallási gondolatokkal,
teljesen újszerű és hogy Jézus szakítva a farizeusok és Írás
tudók eljárásával, tisztán tapasztalati utón, saját élményei
által jutott el az Isten országának felséges igazságaira.
A tanulmány úgy tünteti fel Jézust, mint induktiv gondol
kodót és ebben látja annak okát, hogy hallgatóinak az volt
a benyomásuk, hogy úgy beszél, mint akinek különös isteni
kegyadománya van és nem úgy, mint az Írástudók és fari
zeusok. Ezt a gondolatot nagy hasim nál lehetne a vallás
tudományban értékesíteni, őszinte örömmel adunk hirt
evangélikus egyházunk e kiváló tudósának újabb külföldi
tudományos sikeréről.
A budai Luther Szövetség f. é. november 2-án tar
totta közgyűlését dr. Krlvoss Árpád .elnöklete alatt, ki
megnyitó beszédjében visszatekintve a szövetségnek immár
tízéves működésére, sajnálattal állapította meg, hogy a
szövetség az eléje kitűzött egyházi és kulturális célokat
nem tudta oly eredménnyel szolgálni, mint kívánatos lett
volna. Reméli azonban, hogy a gyülekezet kebelében
fennálló visszavonások és békétlenség nemsokára meg
szűnnek és a szövetség nagyobb sikerrel fog szolgálhatni
istenes céljainak. G u o th E m i l főtitkár jelentest tett a szö
vetség múlt évi működéséről. A közgyűlés a jelentésért
köszönetét mondott a főtitkárnak és annak kinyomatását
lapunkban elrendelte. M a r i k E r n ő másodfelügyelö indít
ványára a közgyűlés a v e g y e s k a r n a k példaszerű munkás
ságáért, mely gyülekezetünk határain túl is szép sik rrel
járt és a P e tr ik -n ő v é r e k n e k a szövetséggel szemben gyako
rolt nagylelkűségükért, hogy lakásukon a szövetségnek
ingyen helyiséget engedett át, jegyzőkönyvileg köszöne
tét mondott. A szövetség anyagi ügyeiről Habermann
Oszkár tett jelentést. A közgyűlés a pénztárosnak a fel
mentést megadta és úgy neki, mint az ellenőröknek köszö
netét kifejezte. A jelölő-bizottság által javasolt tisztikart
és választmányt a közgyűlés közfelkiáltással megválasz
totta.
A B u d a i L u th e r -S z ö v e ts é g d is z ta g ja i : özv. Győry Vilmosné, Krompecher Jenő ny. tábornok, Krompecher Szi
lárd állategészségügyi főtanácsos, dr. Kozma Jenőné, kép
viselő felesége, néhai dr. Masznyik Endre örökös disztag,
dr. Masznyik Mártonné, igazg. főorvos felesége, Pap Elek,
a Nemzeti Bank alelnöke, br. Radvánszky Albert egyet,
felügyelő, dr. Szlávik Mátyás ny. teol. dékán, dr. Sztchló
Kornél udv. tanácsos, iglói dr. Szontágh Antal min. taná
csos, dr. Scholtz Oszkár jogügyi főtanácsos.
T i s z t i k a r : Elnök: dr. Masznyik Márton, társelnök:
dr. Krivoss Árpád, ügyv. elnök : Dévény Károly, alelnök ö k : Marik Ernő, dr. Horváth Kornél, dr. Schindler
Gyula, főszerkesztő : dr. Szlávik Mátyás, felelős szerkesztő
és kiadó : Hüttl Ármin, munkatársak : dr. Schindler Gyula,
Hlavács Kornél, főtitk ár: Guoth Emil, titk á r: Petrik
Jolán, főjegyző : dr. Szirányi István, jeg y ző : Harsány
Oszkár, pénztáros : Pippig Rezső, ellenőr: Patz József,
számvizsgálók: Schmeisz Ágoston, Hafenscher Lajos,
ügyészek: dr. Göttche Ervin, dr. Uhlmann Lajos.
V á la s z tm á n y : Alapi István, Antalffy Andorné, Beliczay Endre, Beliczay Endréné, Borbély Ilonka, Borbély
József, Burchard-Bélaváry Andor, Csáder György, Dévény
Károlyné, Gamauf Géza, özv. Giffing Edéné, Glatz József,
Guoth Emilné, Habermann Oszkár, Haffner Károly, dr.
Hajós Lászlóné, Hank Olivér, Harsány György, Harsány
Oszkár, Havalda Endre, Krompecher Szilárdné, Kun Attila,
dr. Lányi Lajos, Maier Emil, Marik Ernőné, Malczovich
László, Méhnert Ernőné, özv. dr. Miklós Gyuláné, MikusCsák István, Pakányi Ferenc, dr. Pap Mihály, Patócs Istvánné, özv. Patz Gusztávné, Petter Imréné, Purt Ernő,
Purt Ernőné, Reif Pál, Schmeisz Ágostonné, dr. Sztehló
Aladár, Szűcs Ernőné, dr. Traeger Zsigmond, Ujágh Árpád,
Westher István és Zawadovsky Alfrédné.
D r. K r iv o s s Á r p á d a közgyűlés bizalmát tisztv.

147

Hegyen épített város

társai és a választmány nevében is n ejköszönte és kife
jezte azt a reményét, hogy a jövőben több sikerrel fog a
szövetség dolgozhatni, mert számítani lehet arra, hogy az
egyház elöljárósága is hathatósan fogja a szövetséget
egyházépitő törekvéseiben támogatni. D r. H o r v á th K o r n é l
felszólalásában megállapította, hogy a legutóbbi közgyű
lés ok nélkül vonta m ega HÉV.-tói aszubven* iót és tanú
sított ilyformán a szövetséggel szemben elknszenvet, bár
a lap teljesítette mindazt a feltételt, amely a szubvencióval
összefügg és eddig teljesen távoltartotta magát a pártoskodásoktól. Kívánatosnak tartja, hogy a lap foglalkozzék
többet az egyház belső ügyeivel, közöljön felvilágosító
cikkek t, mert a legtöbb hívünk a kérdésekkel szemben
teljesen tájékozatlan és cáfolja meg azokat a híresztelése
ket, melyek a szerkesztő személyével, a szövetséggel és az
cgyháztanáccsal kapcsolatban a hívek között keringenek.
A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta. D r. K r i 
voss Á r p á d indítványára a közgyűlés üdvözli Raffay
Sándor püspököt újszövetség fordításának megjelenése
£S tiszteletbeli theol. doktorrá való avattatása alkalmából.
A Budai Luther Szövetség 1928. évi mérlege : V a g y o n :
Pénztárkészlet 268.63, leltárszámla 152.96, postatakarékcsckkszámla 129.41, folyószámla-követelés 1719.73, Szubv nció az egyháztól 1280.— . Teher: Tartozás 1049.19,
dr. Masznyik Endre alap 4.— , dr. Masznyik Endre jubile
umi bizottság letét 64.83. Tőke tiszta vagyonért 2432.71.
Együtt : 3550.73 P. E r e d m é n y s z á m la ta r to z ik : Irodai
költség 257.19, postai portó, kézbesítési dijak 151.80,
leltár 16.— , nyomdai költségek 4000.97,* postai szállítási
költség 626.50, tisztelet dijak 960.— , Pénzbeszedő juta
léka 4<)6.74, kétes követelések 66.96, együtt : 6485.99 ;
kö vetel: ünnepélyek jövedelme 117.47, előfizetések és ado
mányok a lap részére 3739.52, egyházi támogatás 160.— ,
adományok a Luther Szövetség részére 132.— , tagdíj
401.— , különféle bevételek 3.31, hirdetési dijak 398.56.
tőke számlától veszteségért 94.13. Együtt : 6485.99 P.
Pippig Rezső főpénztáros, Petrik Jolán pénztáros,
Habermann Oszkár ellenőr, számvizsgáló bizottság :
Schmeisz Ágoston, Patz József.
Osgyáni dr. Rónay Károly kir. közjegyző, kinek a
• T ó ra és n é p e • cimü kitűnő müvét lapunk Í6. számában
ismertettük, ebből húsz példányt bocsátott szerkesztősé
günk rendelkezésére, hogy azokat valami jótékony célra
értékesítsük. Barátaink egy-kettőre elkapkodtak 17 dara
bot, még kapható háróm. Az illustris írónak hálás köszönetünket tolmácsoljuk ezúton is nagylelkű adományaiért.
Helyreigazítás. Klaniczay László egyháztag • lapunk
139. oldalán megjelent tudósításunkkal kapcsolatban a
sajtóról szóló 1914. évi XIV. t.-c. 20. §-a alapján a követ
kező helyreigazítást kérte :
•Nem igaz az, hogy a per Klaniczay László egyoldalú
megalázkodásával ért véget. Nem igaz az, hogy Klaniczay
László Hüttl Ármin nagytiszteletü úrtól bocsánatot kért.
Az igazság az, hogy Klaniczay László a bíró ismételt fel
hívása folytán kijelentette, hogy amennyiben Hüttl Ármin
nagytiszteletü ur kijelenti, hogy senkit soha sérteni nem
akart, senki iránt gyűlölettel nem viseltetik, akkor hajlandó
sajnálkozásának kifejezést adni.
Hüttl nagytiszteletü ur e kijelentést megtette, mire
Klaniczay László az eset felett sajnálkozásának adott ki
fejezést.«
Ezzel szemben fenntartjuk lapunk tudósítását.
Hegyen Épített Városra adakoztak : Aichinger Ferenc 3,
Balogh Dénes 6, Biehn Jánosné 5, Békési ev. Egyházmegye
Tanitóegylete 3, Blázy Lajos 3, Bock Ottó 3, Dávid Imréné
3, Dómján Józsefné 3, Eisler Rezsőné 6, Erős János dr. 6,
Fekete Antalné 6. dr. H >rváth Kornél 20, Jankovits Pál 6,
Jeszenszky Géza 3, Keller Mihályné 6, dr. K- S. 5, Kovács
Pál 10, Kövecses György 6, dr. Kring Jenő 2, dr. Krivoss
Árpád 10, Kirschner Béla 20, Kuthy Dezső 6, dr. Löllbach
Gusztávné 3, Lenk Adolf 6, Marik Ernő 10, Markóczy Irén 6,
dr. Mázor Elemér 3, özv. dr. Miklós Gyuláné 6, Németi
Mihály 6, Petrovics Pál 3, Polevkovics Gusztáv 6, Radványi István 3, dr. Schulek Gusztáv 6, Szarvasi egyház
tanítói könyvtára 3, Szarvasi lelkészi könyvtár 3. Szerényi
Géza 3, Tóth Pál István 10, dr. Uhlmann Lajos 20, Ujágh
Árpád 10, dr. Vélsz Elemér 3, Westher István 30, Zolnay
János 2 pengőt. Tagsági dijat fizetett : Jámbor Lajosné
2 pengőt.
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Az Országos Luther Szövetség 1929. évi november freskóiról tartott nagy tanulságu előadást. Az ünnepélyes
13-án d. u. V26 órai kezdettel a m. kir. Zeneművészeti
gyűlésen Csengey özvegye is jelen volt.
(Sz.)
Főisk. (Liszt Ferenc-tér)’ nagytermében hangversenyt ren
Kath. nagygyűlés. A közelmúlt napokban a »kath.
dez. Beszédet : D. Kapi Béla püspök ur mond. Szerepel
renaissance« jegyében lefolyt többnapos demonstrációs
nek : Zalánfy A., Kerpely J. zenefőiskolai tanárok, Némethy
nagygyűlésen Glattfelder Csanádi püspök előadásában töb
F. hegedűművész, Losonczy Gy. operaénekes, a Garay
bek között »ű felekezeti békéről« is volt szó. Azt mondotta,
kvintett, Pálmay L. igazgató és a bpesti egyesült ev. ének
hogy nekünk kathoíikusoknak nem szabad mást vallási
karok. Belépőjegyek: 5, 4, 3, 2 és 1 P-ős árban a bpesti
elvei és törvényei által tiltott ténykedésre erőltetnünk,
lelkészi hivatalokban kaphatók. Minden evangélikust
de ugyanez a mi igényünk is más vallásu honfitársainkkal
szemben. Valljuk — úgymond — hogy hitünk tételei
elvárunk !
Mária Dorottya Jótékony Nőegyletünk f. évi október
változatlanok és egyházunk alkotmánya független az
hó 27-én bensőséges hangulatú összejövetelt rendezett a emberi vélemények és történelmi alakulatok esélyeiről,
reformáció emlékezetére. A teával kapcsolatos összejöve s számunkra a hitigazságok fölött való vitának, két
telnek kiemelkedő pontja volt Mohr H. h. lelkésznek
kedésnek, alkudozásnak vagy lemondásnak helye nincs.
»a reformáció lelke a nő életében» c. megtartott előadása.
Ergo irreiormábilisak! Amiért is a kath. egyház nem
Szerepeltek még Ruzicska s. lelkész, Schenk G. és Brezsreagált azon kezdeményezésre, amellyel Svédország
nyánszky Károly egyetemi hallgatók. Nőegyletünk a főpapja a kér. felekezetek egységét kölcsönös engedmé
következő teadélutánt nov. hó 16-ra tervezi, amelyre
nyekkel helyreállíthatni vélte. Ez a magyarázata, hogy
egyházközségünk tagjainak figyelmét már most felhív
a pápa és a kath. egyház sem a stockholmi, sem a lausanjuk. Mivel e délutánok bevétele a karácsonyi felruházást
nei felekezetközi kongresszuson részt nem vett. Lehetet
segíti elő, kérjük a minél nagyobbszámú megjelenést.
lenség számára az isteni kinyilatkoztatás igazsága, (értsd :
Aszódi Petőfi-gimnáziumunk alapkőletéti ünnepe. Erős
pápás dogmák) fölött a tárgyaló-asztalhoz ülni, mikor
záporesőben, de komoly ünnepélyes keretek között és azok megőrzése és legfőbb tekintélylyel hirdetése lett
igen nagy helyi és vidéki, öreg és fiatal diákközönség gondjaira bízva . . . Nincs szükségünk vitatkozásra val
jelenlétében folyt le okt. hó 27-én. A bpesti vendégeket
lási téren, mert a pápa személyében, ki hitünk őre s Krisztus
és azok élén Raffay püspököt az aszódi vasútállomáson
igéjének csalhatatlan magyarázója (a vatikáni követ sze
rint a legnagyobb ur a földön !) olyan tekintélylyel ren
Sárkány E. főszbiró és Czitó K. gödöllői koronaurad.
igazgató, mint felügyelő fogadta. A szép magas helyen
delkezünk, ki minden individuális tévedés fölött biztosítja
máris emelkedő uj gimn. épület alapkövét Raffay püspök
az igazság folytonosságát és sértetlenségét. — Hát ez az
helyezte el az intézet múltját, jelenét és jövő jelentőségét
igazi pápistaság, mely az ez idei nagygyűlésen is oly
méltató nagyhatású ünnepi beszéddel. Egy püspökünk : nagy hangon kifejezésre jutott. Ez választ el örökre ben
a tiszakerületi Szontágh Sámuel volt másfélszáz évvel
nünket Rómától, mivel mi protestánsok csak a Krisztust
azelőtt az intézet első alapitója s a Podmaniczky-család
valljuk urunknak, igazságunknak és életünknek. Azt
a legnagyobb pártfogója. Szép jeligékkel avatta az alap- , pedig tagadjuk, hogy a pápa, mint »servus servorum
követ Raffay püspökön kívül Szontágh T., Chugyik
Dei« a legnagyobb ur volna a földön.
(Sz.)
Kiss I., Lampérth G. és mások. A Kolofont E. mintaszerű
Orvosi
hir.
Dr. Máthé Lajos fogorvos, pro
igazgatósága alatt álló leányintézet dísztermében folytató testáns egyháztag, IV.,
Királyi Pál-utca 20. sz.
dott az ünnep a bpesti és vidéki evang. tanári kör diszalatt fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős
közgyülésével, amelyen lapunk főszerkesztője dr. Szlávik
kedvezményben részesiti. Rendelés 10—1 és 4—6
M. Csengey Gusztáv : 33 éven át volt kartársának, az
óráig.
aszódi gimnázium egykori igazgatójának eperjesi kollé
Minthogy számláinkat azonnal kell fizetnünk, sies
giumi theol. tanári és irói munkásságáról, Hittrich Ö.
senek
előfizetőink is a pénz befizetésével.
főigazgató-elnök pedig a leánynevelő-intézet nagyértékü
Kozma Lajos hentes és mészáros Keleti Károly-utca 13, ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit.

G ärtner

Á goston

v i l l a m o s s á g : !

Krausz Rezső
utca 50. a Budai

v á l l a l a t a

Apolló m ellett (Tel.
hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.

Budapest V., Wurm utca 3.

Telefon:

Aut omat a

kályhásmester II., Csalogány

Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., Medveju. 19. ajánlja

8 1 6 —54

Szállít i z z ó 1 á m p á k a t és m inden v i l l a m o s c i k k e t .
Szerel
javít. +
Evangélikus hittestvéreink szállítója

elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.

jSZŐRMEBUNDÁKj

Olvasóink szives figyelm ébe!
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AZ ÖREG DIÓFA
ÉTTERMEI
TULAJDONOS

HOFFMANN JANOS

I., P Á L Y A -U . 3
E S T É N K I NT
CIGÁNYZENE
Esküvőkre és társasvacsorákra kül ön h e l y i s é g e k

546—67)

•

•

Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, fgy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javi;ása a legnagyobb garantia mellett.

L i b á i

specialista,

A n d o r

lencsegyártó

Budin, II., Fő-utca 4. — Telefon: A. 535—26. — Alapítva 1846

E ls ő P la g s ra 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 biztosító intézet

Az 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 k ik ü ld ött kirablása, szállítm án y, utipoggyász, érték k ü ld em én y, állat é s szavatosság.

WODIANERF. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
Telefon: 895-11
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelős: Kiss Ferenc
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pedig a; örök élei, hogi megismerjenek léged, a; egredül igaz Isteni és akii elküldtél, a lérus In s/iu si! János ei. 17.3.

ítélet
Te nálad van a bocsánat,
hogy féljenek Téged.
130. zsolt. 4.
Az eg y h á zi eszten d ő u tolsó vasá rn a p ja ö n 
k é n t e l e n ü l is a v é g e t , a h a l á l t j u t t a t j a a g o n d o l 
k o d ó em b e r e sz é b e és k é n y sz e r íti arra, h o g y fo g 
l a l k o z z é k a z z a l a g o n d o l a t t a l is, h o g y m i l y e n
lesz a so rsa a h a lá l u t á n , h o g y f o g m e g á l la n i a z
ité lő b ir ó s z é k e e lő t t . S a jn o s , e z e k a g o n d o la t o k
a le g t ö b b e m b e r t c sa k n a g y o n rövid id e ig fo g la l
k o z t a t j á k , a l i g g y a k o r o l n a k rá v a l a m e l y e s m a 
r a d a n d ó b b h a t á s t . A l e g t ö b b e m b e r ú g y é l,
m in th a örök k é a fö ld ö n m a r a d h a tn a és m in th a
so h a se k ellen e sz á m o t a d n ia . M ily en m á so k v o l 
ta k az első k e r e s z ty é n e k , m ily e n m á s b e n y o m á s t
nyerünk
h itü k rő l, ha o lv a s su k
írá sa ik a t.
Pál
a p o s t o l a z é r t fe s z it e t t e m e g é jj e l-n a p p a l le lk e és
t e s t e m i n d e n k é p e s s é g é t , m ert m é g földi é le t é b e n
v á r ta a m c g d ic ső ü lt J é z u s v is s z a té r é s é t a föld re,
v á r ta az íté le te t és m o c s o k ta la n u l a k a rt m e g 
je le n n i U ra e lő tt é s h a lla n i a k a r ta B ír á ja s z á j á 
b ó l, h o g y az ő k e g y e l m e n e m v o l t h o z z á h iá b a
v a l ó . É s a z e l s ő s z á z a d v é g e f e l é is m é g m i n d i g
tele v o lta k a k e r e s z ty é n e k az ítélet g o n d o la t á v a l,
m e ly u tá n jön az örök d ic s ő s é g az Isten tr ó n j á 
n á l . »Ezra negyedik könyve« c í m e n f e n n m a r a d t
e g y ilyen k e r e s z ty é n m u n k a az első s z á z a d v é g é 
ről, m e l y m é l y b e p i l l a n t á s t e n g e d a z a k k o r i
k er e sz ty é n v ilá g h itéb e.
« lin e n a p o k jő n e k , o lv a s s u k , m ik o r m e g 
lá tszik a lá t h a ta tla n v á r o s és a r e jte tt o rszá g és
m i n d e n k i , ki m e g m a r a d t a v e s z e d e l m e k k ö z ö t t ,
cso d á k a t fo g lá tn i, m ert K r is z tu s m e g m u ta tja

d icsőségét és örö m ö t ad a m e g m a r a d o tta k n a k 4 0 0
é v ig .
M ajd m e g h a l m in d e n e m b e r . D e a z 
u tá n a v il á g á t a la k u l é s a föld v is s z a a d ja a z o k a t,
k ik b e n n e n y u g o s z n a k . M e g je le n ik a L e g m a g a 
s a b b a b ir ó i s z é k b e n : j ö n a v é g , m e g s z ű n i k a
k ö n y ö r ü le t, e ltű n ik az irg a lo m , n in cs h o ssz u tü r é s
t ö b b é , áll a z í t é l e t , c s a k a z i g a z s á g m a r a d , a h it
g y ő zed elm esk ed ik , k ö v etk ezik a ju ta lo m és m e g 
fiz e té s. F e lé b r e d n e k a jó t e t te k , a g o n o s z a k se m
s z u n n y a d n a k , a k k o r m e g je le n ik a k in o k v e r n ie
é s s z e m b e n a z ü d ü l é s h e l y e . A k k o r n e m le s z s e m
n a p , se m h o ld , se m c silla g o k , se m felh ő k , dörgés,
v il lá m o k , sz é l, k ö d , e s ő n e m lesz, s e m s ö t é t , se m
e ste , s e m reggel, se n y á r , se ta v a s z , se a s z á ly ,
se n a p p a l, se éjszak a, se szü rk ü let, sem fén y,
sem v ilá g o ssá g , se m rag y o g á s, h a n e m m in d en t
b etölt a L e g m a g a sa b b n a k d ic ső sé g e és m in d en k i
lá t h a t j a , a m i n e k i v a n s z á n v a . H a erre g o n d o l
a h i v ő ir ó, s ó h a j s z á l l k e b l é b ő l : m o s t l á t o m , h o g y
a jö v e n d ő v ilá g k e v é sn e k fo g h o zn i ü d ü lést, de
s o k a k n a k m e r ő k in t é s a z é r t im á d k o z ik : » U r a m ,
ki a z e g e k b e n l a k o z o l , k i n e k s z e m e a m a g a s b a n ,
k i n e k h a j l é k a a l e v e g ő b e n , ki e l ő t t a z a n g y a l o k
s e r e g e r e s z k e t v e á ll , — n e n é z d n é p e d s o k b ű n é t ,
d e n é z z k e g y e s e n a z o k r a , k ik i g a z á n s z o l g á l t a k
T é g e d , n e p u s z t í t s d e l, k i k á l l a t i s o r b a n é l t e k ,
d e k ö n y ö r ü lj a z o k o n , k ik tis z t á n h ir d e t t é k ig é d e t ,
n e s z á l l j p e r b e a z o k k a l , k i k e t á l l a t n á l is k e v e s e b b r e
b ecsü ln ek , d e m u ta s d m e g S zerelm ed et azok n ak ,
k ik m i n d e n k o r b í z t a k a t e d ic s ő s é g e d b e n .« —
Ilyen g o n d o la t o k k a l v a n te le az első s z á z a d v é g i
keresztyén.
M i s e m j u t o t t u n k t ö b b r e a le l k i é l e t b e n —
b á r m e n n y i r e h a l a d t u n k is e v i l á g i s m e r e t é b e n —
m i n t a z e l s ő s z á z a d h i v ő e m b e r e ; m i is c s a k a n y -
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nyit tudunk, hogy meg kell halnunk és azután
jön az ítélet. Boldog, aki mindennap gondol erre
és e gondolatban féli az Istent, szereti felebarát
ját, megteszi kötelességét és nyugodtan várja a
halált, Isten követét, mely őt atyjának házába,
atyjának keblére vezeti.

E gyetem es egyházunk
közgyűlése
november 15-én %10-kor kezdődött a Deák-téri
leánykollégium dísztermében D. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő
és D. Geduly Henrik püspök elnöksége mellett.
A közgyűlésre rendkívül sok egyházi férfiú gyűlt
össze csonka hazánk minden részéből, kik örömmel
látták viszont soraikban egyházunk egyik legér
demesebb fiát, az ősz báró Prónay Dezsőt, ki
korát meghazudtoló fiatalos élénkséggel kisérte
a tanácskozások menetét. Az egyetemes egyház
nak előkelő kedves külföldi vendégei is voltak
D. dr. Hermann Kapler és lie. theoj. Theodor
Heckei személyében, kik közül az első a leg
nagyobb német országos egyháznak, a porosz
nak felügyelője és egyúttal a németországi ev.
egyházak szövetségének elnöke, a második u.
a. szövetség theológiai referense és kiváló vallás
pedagógiai iró. A közgyűlés Geduly püspök
imádságával kezdődött, mely után br. Radvánszky
felügyelő felolvasta nagy hatást keltett, evangé
liumi gondolatokban gazdag megnyitó beszéd
jét. A felügyelő megállapítja, hogy egyházunk
a jubileumok esztendejét éli: Luther két kátéja
megjelenésének, a speyeri protestationak, Károlyi
Gáspár születésének 400 éves fordulója hálára
készteti Isten iránt hivő lelkünket. Néhány
héttel ezelőtt a felekezeti helyzet hazánkban
kiélesedettnek látszott. Akkor került kezébe egy
külföldi sajtótudósitás, mely arról szólt, hogy
az atheisták propaganda felvonulást rendez
tek a kereszténység ellen. Ez és ehhez hasonló
jelenségek kell, hogy egységes harci rendbe
kényszerítsék a kér. felekezeteket. Egyházunk
mindenkor mérsékelt álláspontot foglalt el, de
azért nem csoda, ha egyesek elragadtatják magu
kat. Még áldozatok árán is meg kell óvnunk a
békét. Volt idő, mikor a pápa aranyláncot kül
dött a török ellen harcoló protestáns hősnek,
midőn aranyérmet ajándékozott a tudós evangé
likus lelkésznek. Hálásan gondolunk arra, hogy
az 1791 -i XXVI. t.-c. csakis felvilágosodott
lelkű r. kath. urak segítségével jött létre. A fele
kezeti viszonyok békés rendezésére Német
országban prot. és rom. kath. egyházi férfiakból
bizottság létesült, hogy az ellentéteket kiegyen
lítse. A közös veszedelem ellen hazánkban is a
Krisztusért, a létért kell összefogni. Az államnak
is e célért kell dolgoznia. Mérjen egyenlő mér
tékkel, ne dédelgessen egyeseket, ne bánjék mos
tohán másokkal. Az 1848. évi X X . t.-c. végre
hajtása tenné a felekezeti békének a legjobb szol
gálatot, ez biztosítaná az egyenlőséget és viszonos
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ságot. Az államnak is érdeke, hogy.jó viszonyban
éljen az egyházakkal. Mikor az állam szegény
volt megelégedtünk a morzsákkal is, miket jut
tathatott egyházunknak, most azonban a jogos
igényeket már sürgősen kellene kielégíteni, mert
nehezen pótolható hiányokkal küzdünk. Iskoláink
dologi kiadásai és a nyugdijjárulékok szinte
elviselhetetlen terhet jelentenek az egyházakra.
Nem szabadna egyházunkat olyan kísérletekkel
nyugtalanítani, mint amilyen az u. n. törpeiskolák
megszüntetését kívánó min. rendelet. Az állam
nak az egyházi iskolákat féltő gonddal kellene
ápolnia, mert ezek olyan konstruktiv tényezők,
melyek a legveszedelmesebb időkben is biztos
pillérei az államnak. Bár megértené minden fele
lős tényező, hogy a közös ellenséggel szemben
össze kell fogni. Saját táborunkban is békének
kell lenni. Akik az egyház javát akarják, nem
állhatnak egymással szemben. Nálunk senkinek
sem szabad tervét az egyházban keresztülerő
szakolni, mert mindenki csak egy-egy építőkő az
Isten országában. Erőszakolással csak rombolni
lehet, mi pedig valamennyien épitő munkára
vagyunk kötelezve. Azért illeszkedjék be min
denki szeretettel a közös munkába, építsük
vállvetett munkával az egyházat. »Boldogok
a békességre igyekezők«. — Ez legyen úgy a
felekezetközi, állami és belső egyházi viszony
latokban is jelszavunk. E jelszóval nyitja meg
az egyetemes közgyűlés tanácskozásait. Azután
helyéről felállva üdvözli D. dr. Kapiert német
nyelven, mondván, hogy Kapler kezeszoritásában 40 millió ev. német testvér üdvözletét érez
zük. Hálásan ismerjük el azt a sok áldást, amit
egyházunk századokon át a német evangélikus
egyháztól kapott. Kapler ma akarja megkoszo
rúzni hőseink sírját. Ez a kegyeletes terve fel
idézi a közelmúlt dicső harcait, mikor a magyar
és német nemzet testvéri közösségben küzdött
életéért. Most is, továbbra is testvéri viszony
ban akarunk népével együtt állni és küzdeni fel
séges céljainkért. Isten hozta körünkbe, Isten
áldja meg a német evangélikusságot. Legyen
béke a világban.
D. dr. Kapler válaszát szintén felolvasva
köszönetét mond a szives meghívásért, az üd
vözlésért, az evangéliumi közösségért, melyet sze
mélye és szövetsége irányában tapasztalt. Nem
először jár hazánkban, nagyra becsüli nemzetün
ket, mely erős személyiségekben oly gazdag és
sorsdöntő időkben is méltóságát kiválóan tudja
megőrizni. Ma az egyetemes mozgalmak idejében
a vezetőférfiak eszmecseréje gyakori, de külö
nösen érdekes és hasznos dolog, ha a helyszínen
ismerkedhetik meg a személyekkel és viszonyok
kal. Örül, hogy megismerheti viharverte egy
házunkat, melynek története előtte nem isme
retlen. Dévay Biró Mátyás, Huszár Gál és más
kortársaik neve a németek előtt is tündöklik
és ők különösen azt tartják figyelemreméltónak,
hogy evangélikus egyházunk történetében bő
adatok vannak arra nézve, hogy nemcsak lelké
szek és tanítók, de főurak is nagy számmal álltak
a reformáció szolgálatába. A protestáns ember
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h o g y Isten előtt gyenge, de az emberekkel
szemben erős. M a g y a r e v . e g y h á z u n k ö s s z e v a n

érzi,

k ö tv e a n é m e tte l. E z a k ö z ö ssé g k ötelez. Á m b á r
a m a i v i l á g b a n e r ő s e n á ll a z a u t o n ó m i á r a v a l ó
tö r e k v é s a t h e o n o m iá v a l s z e m b e n , n in cs o k u n k
a k é t s é g b e e s é s r e . A h it v a llá s arra k ö te le z , h o g y
e g y m á s terh ét h o zd o zzu k . A ki a testv ért h o r
d o z z a , a z t K r i s z t u s is h o r d o z z a . I s t e n á l d j a m e g
a m a g y a r h a zá t és az ev a n g é lik u s eg y h á za t !
A k ö z g y ű l é s t a g j a i n a g y t a p s s a l f o g a d t á k D.
dr. Kapler b e s z é d j é t é s l e l k e s e n e l é n e k e l t é k e g y 
házi h im n u szu n k a t,
L uth er én ek ét. E zu tá n a
ném et vendégek távoztak .
A n a p i r e n d t á r g y a l á s a e l ő t t Vietorisz László
lelk ész in d ítv á n y á r a a k ö z g y ű lé s a n em zeti h a d 
sereg fen n á llá sá n a k tized ik év fo r d u ló ja a lk a lm á 
ból tá v ira tila g ü d v ö z ö lte a k o rm á n y zó t és b izto sí
t o t t a ő t h ó d o ló tis z te le té r ő l és jó k ív á n s á g a ir ó l ;
dr. Rásó Lajos i n d í t v á n y á r a ü d v ö z ö l t e a z o k a t
a k iv á ló fé r f ia k a t, k ik e t o k t ó b e r 13-án a s o p r o n i
th eo l. fa k u ltá s é p ü le té n e k a la p k ő le té te le a lk a l
m á v a l d i s z d o k t o r o k k á a v a t t a k ; v é g ű i Jánosy
Gábor o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő i n d í t v á n y á r a e l 
h a tá r o z t a , h o g y m o z g a lm a t in d ít G yón i G éza,
a vilá g h á b o rú n a g y m a g y a r k ö ltő je h a m v a in a k
S zib ériá b ó l v a ló h a z a h o z a ta la érd e k é b e n és g o n 
d o sk o d ik , h o g y e g y h á z u n k k o szo rú s la n to sá n a k
Sántha Károlynak s í r e m l é k e f e l á l l i t t a s s é k . U g y a n 
c sa k a n a p iren d tá r g y a lá sa e lő tt je le n te tt e be az
e l n ö k l ő f e l ü g y e l ő , h o g y lándori dr. Kélcr Zoltán,
a
d u n á n in n en i
k erü let
felü g y e lő je
b eteg ség e,
br. Feilitzsch Berthold g y á m i n t é z e t i e l n ö k f ő i s p á n i
h iv a ta lo s d o lg a és
Kruttschnitt Antal e s p e r e s
b e te g sé g e m ia tt v a ló tá v o lm a r a d á su k a t k im e n 
tették .
A z e g y e t e m e s f e l ü g y e l ő é v i j e l e n t é s é t Kuthy
e g y e t e m e s f ő t i t k á r o l v a s t a fel. A j e l e n t é s
részletes és k im e r ítő k ép et ad az e g y e te m e s fe l
ü g y e lő so k o ld a lú m ű k ö d ésérő l és hű tü k re e g y 
h á z u n k m ai á lla p o tá n a k . M eg á lla p ítja , h o g y á m 
b á r h á lá s a n kell e lis m e r n ü n k a z á lla m á ld o z a t k észségét és m egértő tá m o g a tá sá t n ém ely tek in 
t e t b e n , m é g i s a z u. n . t ö r p e i s k o l á k ü g y é b e n k i 
a d o tt r en d elet, a sz eg ed i e g y e t e m e n é le t b e h iv o t t
v ilá g n é z e ti ta n sz é k d o lg a , az e g y h á z i a d ó k v é g r e 
h a jtá sa és a k o n g r u a ü g y é b e n k ia d o tt r e n d eletek
r á n k n é z v e h á t r á n y o s a k . A felekezetközi békét leg-'
jobban az biztosítaná, ha ennek akadályát, a reversalist megszüntetné a törvényhozás. A r e f o r m á t u s
e g y h á zza l e g y ü tt ü n n e p e ltü k a sp ey eri p r o te s
t á n s em lék ét a v á rosh ázán ,
m elyet a főváros
előzék en yen á ten g ed ett.

Dezső

F o ly a m a tb a n van eg y m a g y a r p ro testá n s
térk ép k ia d á s a . L étesü lt az ung. p rot. P resse
d i e n s t . A z e g y e t , f e l ü g y e l ő a Baldácsy-bizottság
eln ö k e le t t s m in t ily en m e g t e k in t e t t e az a la p ít
ványi
b ir to k o k a t
és m e g k o sz o r ú z ta
a nem es
a la p itó sírjá t. J á rt K o p e n h á g á b a n a lu th . v ilá g k o n g r e sszu s^ a lk a lm á v a l és m e g ism e r k e d e tt a s k a n 
d in á v e v . e g y h . v is z o n y o k k a l. B e je le n ti a zt a
f e j e d e l m i a j á n d é k o t , m e l y e t gróf Degenfeld-Schomburgh Pál a d o t t a z e g y e t e m e s e g y h á z n a k e g y
2 5 . 0 0 0 k ö t e t e s ig e n é r t é k e s a l a p í t v á n y i k ö n y v 
t á r b a n , m e l y n e k m e g s z e r z é s e k ö r ü l b. Prónay

Dezső

is h á l á r a k ö t e l e z t e e g y h á z u n k a t . M e g e m l é 
k ezik az e g y h á z i é le t b e n elő fo rd u lt s z e m é ly i v á lt o 
zá so k ró l és g y á sz e s e te k r ő l, k ü lö n k ie m e lv e a n y u 
g a l o m b a v o n u l t Taubinger Rezső t á b o r i f ő e s p e r e s
é r d e m e i t a k a t o n a i le l k i g o n d o z á s t e r é n é s a z t
a v e s z t e s é g e t , m e l y Pauer Irma d i a k o n i s s z a f ő n ö k a ssz o n y e lh u n y tá v a l érte e g y h á z u n k a t. Az e g y e 
te m e s k ö z g y ű lé s n a g y o v á c ió v a l fo g a d ta a jelen 
té st, m e ly e g y e te m e s fe lü g y e lő n k ren d k ív ü li b u z 
g a lm á t, lelk esed ését és á ld o z a tk é sz sé g é t ta n ú sítja .
A k ö z g y ű l é s a z u t á n s i m á n t á r g y a l t a le a z
51 p o n t b ó l á l l ó n a p i r e n d e t . A h a t á r o z a t o k b ó l a
k ö v e tk e z ő k e t e m lítjü k m eg . A z e g y e t, fe lü g y e lő
m e g b íz á st k a p o tt a zsin a t ö ssz e h ív á sá r a , a z si
n a ti b iz o t ts á g ja v a s la ta it, ha a zo k elk é sz ü lte k ,
k ia d ja az e g y h á z . A z á lla m se g é ly s z é to sz tá sá n a k
ügyében
D. Kapy Béla p ü s p ö k - i n d í t v á n y á r a
e g y k erü le tk ö z i b iz o t ts á g fo g j a v a s la to t k é sz í
t e n i . M i g e z t a z e g y e t e m e s g y ű l é s el n e m f o g a d j a ,
az á lla m se g é ly b ő l csak elö leg k ép en
kapnak a
k erü letek p é n z t. A z ev . p a p n é k o rszágos s z ö v e t
ségén ek jelen téséb ő l öröm m el v e tt e tu d o m á su l
a g y ű lé s, h o g y az ö z v e g y p ap n ék részére O tth o n t
szereztek , m ely et saját erejükből m a jd n em te l
jesen k ifiz e tte k . A z e g y e te m e s k ö z g y ű lé s tu d o 
m á s u l v e s z i , h o g y a D e á k - t é r i t e m p l o m b a n is
s z e r e l t e k fel r á d i ó - k é s z ü l é k e t , a z 1 9 2 7 - b e n v á l a s z 
t o t t b iz o tts á g r a b ízza a k é t á llo m á s k ö z ö tt a
m u n k a m eg o sztá sá t. A ja v a d a lm a s egyh ázi tiszt
v ise lő k h á z a ss á g k ö té sé r e v o n a tk o z ó te r v e z e t tá r 
g y a lá sá n á l h o ssz a b b v ita fe jlő d ö tt. A h a n g u la t
e r ő s e n a j a v a s la t ellen n y i l a t k o z o t t . M in t h o g y
1 9 2 6 -b a n e lv i j e l e n t ő s é g ű h a t á r o z a t t ö t t lé tr e ,
a k ö z g y ű l é s a k é r d é s n e k tá r g y a lá s á r a uj b i z o t t 
s á g o t n e v e z e t t k i, m e l y f i g y e l e m b e f o g j a v e n n i
a k ö z h a n g u la t o t, m e ly e tá r g y b a n k ifejezésre
j u t o t t . A z o r s z á g o s r e f. l e i k . e g y l e t m e g k e r e s é s é r e
h a j l a n d ó a z e g y e t e m e s e g y h á z a r e f. k o n v e n t t e l
e g y e té r té sb e n e g y m eg jelö lt n a p o n az e g y h á z
e g y s é g é é r t im á d k o z n i. A tisza i k erü let m e g k e r e 
sésére az e g y e t, e g y h á z fe lterjesztést in téz a
k o r m á n y h o z a r e v e r s a lis -tö r v é n y h a tá ly o n k ív ü l
h e ly e z é se tá r g y á b a n , m ert ezá lta l n e m c s a k a fele
k e z e ti b é k e v a n v e s z é ly e z t e t v e , d e a csa lá d i élet
t i s z t a s á g a , s z e n t s é g e é s l e l k i s é g e is s z e n v e d m i a t t a .
A lelk észek a lk a lm a z á sá r ó l szó ló sz a b á ly r e n d e letterv ezetet
a zsin ati
b iz o ttsá g h o z
tette
át
a
g y ű lés,
egyú ttal
k e rü letk ö zi
b i z o t t s á g o t is
j e l ö l t k i, h o g y e z a j ö v ő é v i g y ű l é s r e e g y , a 4
k erü let ren d eletéib ő l
eg yb eszerk esztett
terve
z e te t m u ta sso n be. A lelk észi ja v a d a lm a k tá r 
g y a l á s á n á l V i e t o r i s z L. f e l h í v t a a f i g y e l m e t a z
á lla m i v a llá s ta n itó k s ir a lm a s h e ly z e té r e . A k ö z 
g y ű lé s k ü ld ö t t s é g u tj á n kéri e sü r g ő s ü g y r e n d e 
zését a k o r m á n y n á l. A k ö z g y ű lé s ö rö m m el v e tte
tu d o m á su l, h o g y a n é p jó léti m in iszter 3 0 .0 0 0
pengőt
u talt
ki a
h a d ik ö lc sö n n e l
ren d elk ező
a la p o k részére, m e ly ö s s z e g a T h e o l. O tth o n
j a v á r a h a s z n á l t a t o t t fel e g y e lő r e . A c í m a d o m á 
n y o z á st é r d em es e g y h . tisz tv ise lő k
részére a
g y ű l é s t o v á b b r a is m e g e n g e d h e t ő n e k t a r t j a .
A k ö z g y ű lé s fe lte r je s z té s t in té z a m in isztere ln ö k h ö z , h o g y a ta k a r é k o s s á g i n a p o t te g y é k
o k t. 31 -rő l m á s n ap ra. A s p e y e r i t ilta k o z á s tör-

Megyen é p íte tt város

152

1929 novem ber 21

ténetének, a kiskáté és az ágostai hitvallás kiadá
A szocializm us
sának dolgát a Luthertársaságra bízta a köz
Az olvasónak, aki itt kezdi : a szociális szó
gyűlés. A diakonissza ügy fiikarolását a lelké
ban csak a lájékozatlanok babonája lát rémet.
szek figyelmébe ajánlja. A tisztujitás folyamán
' A szociális probléma .- a gyengébb védelmének a
az egyetemes törvényszék bírái közé megválasz
kérdése a társadalomnak egyetemes érdekű meg
tattak : Krayzell Miklós, dr. Szír anyavszky Sán
mentése szempontjából. A szocializálásra ma
gántulajdonnak és az egyéni szabadságnak a köz
dor, Rupprecht Olivér és Tomcsányi V. Pál,
érdekében elkerülhetetlen, intézményes, tehát kiKrayzell Miklós törvényszéki tanácselnök a hiva
kényszerithető korlátozása a köz — állam, egy
talos esküt le is tette a közgyűlés színe előtt. A
ház, község — javára. Adó, jövedék, illeték,
közgyűlés örvendetesen vette tudomásul, hogy a
egyedáruság, földmegváltás, általános védkötelezettség, királyi posta, államvasutak, állami
Theol. Otthona Sopronban felépült és hogy abban
mezőgazdasági birtok, mezőgazdasági felügyeled,
egy ingyenes hely van fentartva külföldi szár
iparfelügyeled, állami igazságszolgáltatás és
mazású hallgató részére. A theol. szemináriumot
közoktatásügy stb. stb., mindmegannyi állomása
1930 szeptemberben nyitják meg, ennek látoga
a fokozatos szocializálásnak.
tása kötelező lesz a theologusokra. Igazgatását
elvállalta D. Raffay S. püspök. A nyugdijintézeti
II.
járulékok fizetésére január 31-ig adott haladékot
Mi a szocializmus?
a gyűlés. A missiós egyesület jelentése kapcsán
örvendetes tudomásul szolgált, hogy a győri
Ennek a fogalomnak van vagy negyvenféle
gyülekezet egy missionárius eltartását elvállalta meghatározása. A legkelendőbb és a legszéjjelés hogy Németh Károly esperes, az Ev. Lapja folyóbb az, hogy : tömegmozgalom a társadalom
felelős szerkesztője lett az egyesület elnöke. nak egyetemes érdekű megmentésére.
Több jelentés és nyilvántartott ügyről szóló elő
A terünk szűk. Jobban kell sietnünk, hogy
terjesztés után a közgyűlés Geduly püspök hála ennél a sokat markoló, semmit sem fogásnál
adó imádságával ért véget este 7 órakor. A köz hosszabban megállhatnánk. A tárgyra! A
gyűlés tagjai lelkesen ünnepelték az egyetemes tárgyra !
egyház felügyelőjét, D. br. Padvánszky Albertet,
Olvassuk itt most el Sámuel II. könyvének
ki az egész közigazgatási évben teljesített sok XII. fejezetéből az első 12 verset !
oldalú munkásságával, magas színvonalú, tartal
Már csak azért is, hogy a kezükbe vegyenek
mas megnyitóbeszédjével és s z ív ó s kitartásig ttirel
már egyszer azok a kitűnő agitátor-növendékek is
mes, bölcs és higgadt elnöklésével az egyetemes Bibliát, akik mindig szidják és mindig elvetik
egyház nagy hálájára tette magát érdemessé. anélkül, hogy a kezükben is lett volna valaha
és lenne legalább mit elvetniük. Szerezzék be,
olvassák, olvasgassák, azután már majd lehet
velük beszélnünk: elvetik-e vagy sem ? Mert,
akiknek megvan, mint például az angol szociál
A felséges halál,
Ingatag léptekkel,
demokrata munkáspártiaknak, azok el nem vet
kit útjában talál:
megtörő szemekkel,
nék semmi kincséért a világnak. Azok között
a drága csecsemőt,
tőlünk elfordulnak,
igen sok a kiváló lay-reader, nem pap, egyház
agg férfit, kedves nőt
vele megindulnak
szónok. De ez még semmi!
magával hívja.
a hideg sírba.
Mikor a rutinos fecsegők kieszmemenetelték,
M i el nem mehetünk,
hogy : el a vallással is ! az öntudatos szervezett
bele se fekhetünk
szocialistát jellemző udvariassággal, — ez nem
kedvesink ágyába,
tévedés: udvariassággal, az öntudatos szocialista
megásott sírjába,
udvarias külföldön — tehát udvariassággal azt
mig nem üt óránk.
mondták rá, hogy : jó, tehát el a vallással i s !
D e. .. nemcsak udvarias, okos is és az okos
Ők meg nem ébrednek,
ember,
ha mindjárt szocialista is, nem veti el
fel se is ülhetnek,
azt, ami apáinak és eddig neki is jó volt, amig
szeretni se tudnak
valami jobbat nem kap a helyébe.
s fenekén sírjuknak
— Elvetjük mi a vallást szívesen, de mi
nem gondolnak ránk.
jobbat adtok a helyébe?
Édes jó Istenünk,
— Tudományos erkölcstant ! Tudományos
ki atyánk vagy nekünk,
»mit kell cselekedni ?«-t! Csinálunk paragrafu
örömök múlásán,
sokba szedett tankönyvet a gyerekek részére és
koporsók látásán
törvénykönyvet a felnőttek részére.
Vigasztalj m inket!
— Hát csináljátok, ha tudtok. De különb
legyen ám mint a Biblia ! Azonban addig csak
Ha sírba fekszünk is,
maradjunk meg emellett! Ebben benne van min
ha porrá leszünk is,
den, amit tudnunk kell, amikor az elé a maga
a Te nagy hatalmad,
kérdése elé állít minduntalan az élet, hogy mit
végtelen irgalmad
kell most csinálnunk? Krisztus evangéliuma taní
takarjon bennünket.
tásának tiszta, szárnyaló költészete amellett úgy
Szimonidesz Lajos. megragadja már a gyerek lelkét, kedélyét, hogy
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j á t s z v a lo p ó d z ik b eléje a v é r r é v á lá s ig . H o n n a n
v e s z t e k ti e h h e z f o g h a t ó c s a k t a n í t á s i m ó d s z e r t
is ? T i , a k i k a p a r a g r a f u s a i t o k k a l a k a r j á t o k m e g u tá lta tn i m ár a g y erek k el a k ö telesség eit, h o g y
m é g f e l n ő t t k o r á b a n is h a j s z á l a t t a l á l j o n a v a k o 
la t o s s a j t á r b a n . H á t c sa k c s in á lj á t o k m e g a p a 
ra g r a fu sa ito k a t és ha elk észü ltö k v e lü k , m a jd
h o zzá m érjü k az E v a n g é liu m h o z és ha job b a k
l e s z n e k , a k k o r I s t e n n e v é b e n : el a v a l l á s t ó l !
E g y e l ő r e é s le s z a b b ó l k e t t ő is, c s a k k i t a r t a 
n a k s z é p e n a S z e n t ír á s m e l l e t t .
T e h á t k é z b e a zzal a B ib liá v a l és o lv a s su k
a z o k a t a fön ti h e ly e n m e g ir o tt sz e n t igék et !
K ir á ly o k n a k te r e m t e t t b e n n ü n k e t Isten. S z u 
v e r é n e k n e k , s z a b a d e m b e r e k n e k ! A k ik az Ú r 
is te n e n k ív ü l n e m fe le ln e k s e n k in e k . M in t D á v id
k ir á ly ! É s m i f e lk e n te k , k irá ly i p a p o k m i n d n y á 
jan, m it c s in á ltu n k ezzel a m i fe le lő t le n s é g ü n k 
kel ?
V a n n a k n y á ja in k , v a n n a k tu lk a in k és csu p a
vendégszeretet
vagyunk.
D e sziv ü n k
n in csen ,
h o g y : ha m á r la k m á r o z u n k a m i v e n d é g ü n k k e l,
a m a g u n k b őség éb ő l te g y ü k a z t. E lv e ssz ü k és
fe le s s z ü k a m i v e n d é g ü n k k e l — s z é p k is v e n d é g szeretet ! — az e g y b á r á n y t a ttó l, a k in e k tö b b je
sin cs en n é l. M ert g y e n g e és m i b iz to sa k v a g y u n k
a b b a n , h o g y n in cs, ak i m e g v é d j e az e g y Isten en
k ív ü l. A z p e d ig — rö h ö g v a la m i b e n n ü n k
—
m essze van !
H a m á s teszi, h a lá lt
k iá ltu n k
rája.
Ha
m a g u n k t e s s z ü k , n e m is e s z m é l ü n k a r r a , h o g y
m it c s e le k s z ü n k , m i g a h a r a g o s Isten a p r ó fé t a
ajk án észre n em t é r i t : te v a g y az az e m b e r !
A z, ak ire h a lá lt k iá lta sz .
O ly a n fo g a lm a in k v a n n a k a • szo c iá lis p ro
b lém á k ró l, m in t D á v id k ir á ly n a k . M eg v a n m in d e 
n ü n k , a m ire s z ü k s é g ü n k v a n , m in d e n t m e g á d az
U r. D e m i n em azt ak arju k , a m ire sz ü k sé g ü n k
v a n , h a n e m a m i t m e g k í v á n u n k é s el is v e s s z ü k ,
m ih e ly t k irá ly i v o lt u n k fe le tt n e m é r e z z ü k e
v ilá g i fe le lő ss é g e t.
D e D á v i d k i r á l y n a k is m á r i t t e z e n a f ö l d ö n
m u t a t t a b e I s t e n a s z á m l á t . It t e z e n a f ö l d ö n ,
m o st, m in d já rt fizetsz szo ciá lis té v e d é s e d é r t :
n e m m e g y e n le a f e g y v e r a t e h á z a d r ó l !
É s m i t s z ó l t e r r e D á v i d ? O l v a s s á t o k el a 13.
v e r s b e n és m e g é r t i t e k a s z o c i a li z m u s n a k első
f o g a l m i e l e m é t : i t t e z e n a f ö l d ö n k e ll m á r a s z o 
c iá lis b é k é t m e g t e r e m t e n i az o s z t ó ig a z s á g n a k a
gyengébbel szem ben
v a ló k ie g y e n lítő erejével.
Itt e f ö l d ö n ! É s h o g y i t t e f ö l d ö n l e g y e n m e g a z
Isten a k a r a ta : ez k ö z ü g y !
H o g y a z tá n m ár a k érd ésn ek a tu lv ilá g i
o l d a l á t h o g y a n i n t é z i el D á v i d a m a g a I s t e n é v e l ,
n ii m i n d a n n y i a n a m a g u n k I s t e n é v e l , a z a m i
h it ü n k n e k a d o lg a , a v a llá sé . É s ez m a g á n ü g y e
D á v id n a k és m a g á n ü g y ü n k n e k ü n k m in d a n n y i
unknak.
É s itt v a n a z e lső ö s s z e ü tk ö z é s e a s z o c ia liz 
m u sn a k azok k al az e g y h á z a k k a l, a m e ly e k k ö z 
ü g g y é a k a rn á k te n n i a v a llá st. A m it k ö z ü g g y é ,
k ü ls ő k é n y s z e r r e l k i k é n y s z e r i t h e t ő v é te n n i fizik a i
le h e t e t le n s é g . H o g y m it h isz az e g y é n Istenről
és Istenhez v a ló v iszo n y á ró l, azt m é g az eg y én

m a g a sem e r ő lte th e ti m a g á ra , n e m h o g y m ás.
A leik éb e n e m n y ú lh a t , n e m lá t h a t sen k i m á s 
nak , a v a llá s p e d ig o tt b en t v a n .
A z o n a p o n t o n , a h o l ez a v a ll á s k ifelé h a t :
m in t
v a llá sg y a k o rla t,
továb b ra
is
m agánügy
m a ra d , a m in e k n in cs m á s k o r lá to z á sa a k ö z é r d e 
k éb en , n e m tű r m á s sz o c ia liz á lá st, m in t a m e n n y it
az á lla m r e n d je és a jó e r k ö lc s ö k p a r a n c so ln a k .
A v a llá s te h á t a b sz o lú t m a g á n tu la jd o n . A
lelk iism e r e t s z a b a d s á g á n a k k o r lá to t s z a b n i n em
leh et. A v a llá s sz a b a d g y a k o r lá sá n a k p e d ig csak
k e tt ő a h a tá ra : az á lla m ren d je és a jó erk ö lcsö k .
Ez a sz o c ia liz m u s ta n ítá s a a v a llá sró l. Ez
v o l t a m i e v a n g é l i k u s e l ő d e i n k m e g g y ő z ő d é s e is.
M a reá le g y h á z p o litik u so k —
ők tu d ják , h o g y
m ért — k ö z ü g y n e k v a lljá k a v a llá st és a v a llá s
g y a k o r lá sá r a v a ló e g y e s ü lé s t. E z v o lt a m e g 
g y ő z ő d é s e a z o k n a k is , a k i k a v é s z t ö r v é n y s z é k e 
k e t á l l í t o t t á k fel, a m á g l y á r a k ü ld t e k é s a g á ly á k r a
o ly a n o k a t , a k ik a le lk ű k e t a m a g u k é n a k v a ll o t 
ták szen t m a g á n tu la jd o n u k u l és n em tu d ta k m á st
v a lla n i, m in t a m it o tt b en t h itte k sz e n t m e g 
g y ő z ő d é sse l.
H a te h á t m é g e g y s z e r ö s s z e ü tk ö z ik ez a két
fe lfo g á s e g y m á s s a l, a k k o r K r is z t u s ig a z h ív e i a z o n
az u tó n h a la d h a tn a k csak , m in t a v é r ta n u s á g o t
s z e n v e d e t t h it v a l l ó e l ő d ö k é s a z o n a z u t ó n h a l a d 
n a k m a j d a s z o c i a l i z m u s h í v e i is, k í v á n a t o s é s
k em é n y ö k lü b a jtá r sa k , a n etá n e ljö v en d ő k ü z 
d elem b en
a le lk iism eret s z a b a d s á g á n a k v é d e l
m ében.
A B eth len G ab or s z ö v e ts é g n e k két e v e m e g 
in d u lt e lő a d á s s o r o z a tá b a n R a v a s z p ü s p ö k n e k m é l
tán e m lé k e z e te s m e g n y itó e lő a d á s a u tá n — am i
az elő a d á sn a k a h a llg a tó sá g h o z m é r tsé g é t és a
h a llgatóságra te tt k ív á n a to s h a tá sá t
i l le t i
n y o m b a n a jele s k ő sz e g i p a p n a k az e lő a d á s a k ö v e t 
k ezik s o r r e n d b e n . A s z ö v e t s é g e ln ö k é n e k e g y sz ó b a fo g la lt b ír á la ta az elő a d á s r ó l az v o lt, h o g y :
m e g r a g a d ó ! é s a z erre ú jb ó l f e lc s a t t a n ó t a p s
k e m é n y v o n á s u a l á h ú z á s v o lt a b ír á la t a lá .
A k őszegi tu d ó s pap g o n d o la ta m in d en barokk
v o l t a e l l e n é r e is, v a g y t a l á n é p p e n a z é r t , e r e 
d eti : az Isten -év g o n d o la ta . Isten -év n ek n e v e z te
el a z t a z ö t s z á z - ö t s z á z c s i l l a g á s z a t i é v n e k m e g 
felelő id ő s z a k o t, a m e ly b e n a tö r t é n e lm i h á r o m 
ezer e sz te n d ő r e v is s z a m e n ő le g az iste n i a k a r a t
k in y ila tk o z ta tá s
m eg -m eg u jh o d ik .
K ezdődött
h á r o m e z e r é v v e l e z e lő t t Isten b a r á tj á v a l : Á b ra h á m m a l, m e g ism é tlő d ö tt ö tszá z eszten d ő n k én t
Isten s z o l g á j á n : M ó z e se n ,
Isten f i á n : J é z u s o n
k e r e s z tü l L u th erig , a r e fo r m á c ió ig és m o s t a
refo rm á ció u tá n i ö tö d ik sz á z a d b a n , m e g in t e g y
uj I s t e n - é v k ü s z ö b é n k u t a t v a n é z k ö r ü l a z e m b e 
riség , h o g y m it h o z rá ja a z u j e s z t e n d ő ?
H o g y m it h oz, arra az e lő a d ó n e m a d ta m e g
a fe le le t e t. C sak s e j te ti v e lü n k , h o g y n e m ok n é l
kül v a ló a v a llá so s é le tb e n m in d e n fe lé t a p a s z 
ta lh a tó m eg m o zd u lá s, és a tö m eg ek n a g y érd ek 
lő d é s e k isér m i n d e n m e g ú j h o d á s r a v a l ó ig y e k v é s t . Itt v á r n a k , v á r n a k v a l a m i t !
A n n y it a z o n b a n elér t, a m i elég, h a e g y e s z m e l ö k é s e lé r , h o g y h a l l g a t ó s á g a g o n d o l k o d ó b a e s v e
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oszlott széjjel a farkasorditó hideg estébe és most
már csak az ő gondolatait kell tovább fűznünk
magunknak.
Mit hoz az uj Isten-év az emberi szociális
együttlétnek, az emberi életnek a megmenté
sére? A negyedik Isten-év jár már a vége felé
azóta, hogy az Ige testté lön és lakozék miközötttink és láttuk az ő dicsőségét. A személyes, az
élő Istenét itt e földön. Szemtől szembe ! És a
gyakorlatban hol tartunk az Isten-fiuságban
most a negyedik ötszázados év végén?
Testvérek vagyunk. De csak az Urban ! És
a maga bőrén érezheti mindenki akár napról
napra a kérdés elcsodálkozását : hát igy is lehet
elbánni »testvér«-rel? így, ahogyan velünk bán
tak el? ! Vagy — ámbár a tapintat apostolai
járnak közöttünk, de mégis úgy tesszük fel a
kérdést: — igy is lehet testvérrel elbánni, ahogy
te bánsz el?
. . . aki teljes vala Igazsággal és Kegyelem
mel . . .
Valahányszor háborog bennünk az Igazság
nak és Kegyelemnek az a mindnyájunkba lehelt
Szentlelke annak a láttára, hogy a gyengébb
még mindig védtelenül áll a hatalmaskodásnak
felütődő fejű rossz szellemével szemben, az mind
annyiszor egy-egy sikoly: itt valami segítség
nek valahonnan jönnie kell !
Itt nem elégséges, hogy csak az érezze magát
Isten fiának, akinek jól esik. Hogy csak az sze
reljen le, aki akar, a többi pedig még élesebbre
fenje ragadozó karmait. És az egyenlőtlen harc
ban mindig a legderekabbja, a leghősebbje pusz
tuljon el. Mert ők azok, akikben lakozik a szere
tet, amelynél nagyobb nincsen senki másban és
amely az ő életét adja az ő felebarátiért. A farkas
pedig, erkölcsi poggyásza könnyű a semmiig,
könnyen veszi fel a futást a Krisztus igáját
magukravevővel.
Immendingen Mihály.
(Folytatjuk.)
Mindenki számára kedves és emlékezetes marad az a
műsoros teadélután, melyet a Mária Dorottya Jótékony
Nőegylet rendezett f. hó 16-án. A tekintélyes számú közön
ség csak a legnagyobb elismeréssel adózhatott a délután
szereplőinek. Dr. Profile Vilmos egyet, tanár urnák japáni
utazásairól megtartott előadása a maga eredetiségével és
közvetlenségével mindvégig lebilincselte a közönséget.
Hisszük, hogy máskor is hallhatjuk még értékes megfigye
léseit és üdvözölhetjük körünkben. Kedves jelenség volt
Daubner Erzsiké a zongora mellett. Művészi játékával,
melyet a közönség hangos tetszéssel jutalmazott, bele
lopta magát a közönség szivébe. Az elismerés őszinte
hangján kell megemlékeznünk Borsos Jolánka szavalatáról
is, közvetlensége nagy hatással volt a megjelentekre.
Bárdos György zongoraművésznek szerzeményei igazolták
azt a jó hirt, melyet nevével kapcsolatban hallottunk és
Kovách Ferencnek jócsengésü baritonja még élvezetesebbé
tette a bemutatott művészi darabokat. — Híradásunkkal
kapcsolatban már mostan közöljük, hogy legközelebbi
teadélutánunkat december hó 8 -án d. u. y26 órakor tartjuk,
mellyel kapcsolatban Gregersen Lujza, a Prot. Nőszövetség
főtitkára tart előadást. Kérjük híveink nagyszámú meg
jelenését.
Luther Szövetségnek adomány : iglói dr. Szontágh
Antal 4 P. Tagsági dijat fizettek : özv. dr. Entz Gézáné,
özv. dr. Jeszenszky Istvánná, dr. Nősz Gyula és özv.
Strauch Gyuláné 2—2 pengőt. Összesen 443 P.
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
November hó 24-én d. e. 9 órakor ifj. istentisztelet : Hüttl.
11 órakor magyar istentisztelet: Ruzicska.
November hó 29-én, pénteken 5 órakor ádventi istentisztelet.
December hó 1-én d. e. 9 'órakor ifj. istentisztelet • Reif.
10 órakor német istentisztelet : Ruzicska.
11 óra 15 perckor istentisztelet rádióközvetitéssel és
i'irvaesoraosztással: Szűcs Sándor, magyaróvári lelkész.
Advent első vasárnapján Isten kegyelme uj egyházi
esztendőt ajándékoz gyermekeinek. Méltó dolog, hogy
megújuljunk lelkűnkben és hálás szívvel füzzük szorosabbra
a Krisztussal való közösségünket az Ur asztalánál való
áhitatos megjelenésünkkel. Lélekben jól elkészült test
véreinket hivjuk : Jertek, az Ur elkészítette számotokra
asztalát !
Kereszteltük : Neugebauer Mária Dorottya Flórát,
Láng Géza szakács és László Lujza f iá t: Géza Lászlót,
Runge Vilmos gépkocsivezető és Bujdos Anna f iá t:
Lászlót, Pusztai József állami tisztviselő és Banyó Anna
F á t : István Lajost, Gál Péter kertimunkás és Kiss Rebeka
leányát: Ibolya Piroska Zsuzsannát.
Eskettük : Uhlár Ferenc bognár- és kocsigyártósegédet
Mészáros Juliannával.
Temettük : Schreiner Anna szakácsnőt, özv. Libich
Lajosné szül. Frecska Annát, Blaskovich Arpádné szül.
Weil Karolát, Czickeli Ernő kereskedőt, ízig Jánosné szül.
Németh Karolint, Runge Lacikát.
Gajdács Pál tótkomlósi ev. lelkész 82 éves korában
elhunyt. Egyházunk körén kívül is nagy hírnévnek ör
vendő költőt veszítettünk benne, ki többrendbeli müvével
az Akadémia dicséretét és az irodalmi társaságok babérjait
is megnyerte és kit a kormányzó is kitüntetett. Áldás legyen
dicső emlékezetén !
Doktor Luther Márton Kis Kátéját jubileumi emlékül
csinos kiadásban és javított fordításban tette közzé az
egyet, egyház a négyszázéves Káté-jubileum alkalmából.
Az uj kátékiadás 111 oldalas vastag könyvecskét csinált
a Kis Kátéból,, szövegét piros és fekete betűkkel nyomva
tartalmazza, ami különösen ünnepi jellegűvé teszi s azon
felül néhány fametszet is díszíti. A jubileumi emlék a Káté
1536. kiadását vette mintául. Utánzása azonban nem sze
rencsés. A szöveg magyar betűtípusa nem korhű. A fa
metszetek reprodukciója is nagyon gyenge, mert a kiadás
hoz nem eredeti példányt, hanem annak »a Hallei árvaház
könyvkereskedésétől kiadott hü mását« vették mintául.
Végül fel lehet vetni azt a kérdést is, hogy nem jobb lett
volna-e a Kis Káté eredeti formájához visszatérni és fali
tábla formájában közzétenni? Ebben a formában isko
láinkban, népünk otthonában lehetett volna megfelelő
helyére juttatni. Ez a kiadás csak keveseknek készült s
aligha éri el célját.
—fp .—
Jóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy az egyelemes
közgyűlés úgy a jav. egyh. risztv. házasságkötésére vonat
kozó szabályrendelettervezetet, valamint a lelkészek alkal
mazásáról szólót is nem fogadta el, hanem mindkét kér
désnek uj megoldására tett intézkedést. Ebben a mi kitűnő
cikkíróink sikerét látjuk, kik elvi magaslaton álló, világos,
evangéliumi szellemű okfejtésükkel nagyban hozzájárultak
a helyes közvélemény kialakításához. Jól esett hallanunk
a felügyelő megnyitó beszdében azt a kitételt, hogy az
evangélikus egyházban senkinek sincs joga valamit kierő
szakolni, mert az erőszak csak rombol az egyházi és általá
ban az erkölcsi, szellemi életben. Mindenki csak egy-egy
épületkő. A különböző épületköveket az isteni gondviselés
illeszti össze az ő terve szerint.
Budai Luther Szövetségünk vegyeskara résztvett nov.
13-án a Zeneakadémiában rendezett jubiláris hangverse
nyen, melyen D. Kapy B. püspök mondott lelkes emlék
beszédet. Karnagya, Mikus Csák István, mint zeneszerző
és előadóművész is szép sikert aratott.
Az egyetemes gyűlés alkalmából a különböző egyház
társadalmi egyesületek is gyüléseztek. A vallástanárok
összejövetelén Reif Pál elnökölt. Dr. H. Gaudy László elő
adást tartott a kopenhágai luth. világkonferencia vallás
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igazítást, azt nem kutatom. Bizonyos az, hogy engem
olyan súlyos váddal illetett, mellyel szemben nekem bírói
utón kellett védelmet keresnem. Bizonyos az is, hogy
semmiképen nem vagyok okozója az (gyházkózség b.dső
zavarainak, mert köztudomású az egyházi életben szereplő
személyek előtt, hogy a mai bajok csiráját az a fegyelmi
vizsgálat hintette el, melyet a lelkész kért önmaga ellen ;
a mostan folyamatban levő eljárás, mely elsősorban a
püspök panaszára indult meg, amint azt jun. 18-án a
felügyelő a közgyűlésnek hivatalosan bejelentette, nem
más, mint az első fegyelminek folyománya. Hogy pedig
sem a lelkészt nem beszéltem rá, hogy kérjen maga ellen
fegyelmit, sem pedig a püspökre semminemű hatást nem
gyakorolhattam, hogy panaszt tegyen a bíróságnál a lelkész
ellen, arról minden érdeklődő személyesen meggyőződ
hetik. Ha van valaki, akinek az áldatlan viszonyok gondot,
bánatot, fájdalmat és kart okoztak, úgy bizonyára az érde
kelt lelkész után elsősorban én vagyok az. Budapest, 1929
nov. 21. H iittl Á r m i n .
Bethlen Gábor, a dicső erdélyi fejedelem, Magyarország választott királya halálának 300-ik fordulója alkal
mából országos ünnepélyt rendeztek nov. 9. és 10. napjain,
mely részben a pesti Vigadóban, részben a Bethlen-szobor
előtt folyt le. Sajnáljuk, hogy a nagy szabadsághős ünnepét
nem azzal a nagy részvétellel és nyilvánossággal ülték meg,
amelyet méltán elvártunk volna. Mi evangélikusok min
denkor csak áldhatjuk az isteni gondviselést, hogy hazánk
nak és hitünknek ilyen jeles férfit ajándékozott. Emlékét
mindenkor kegyelettel ápoljuk és tanulunk tőle Istenbe
v itelt bizodalmát és szívós kötelességteljcsPést.
Nov. 7 14-ig Nürnbergi Hét volt Budapesten, melyre
Nürnbergböl több mint 500 személy jött el és magával
hozta e hires régi város tudományát, művészetét és sok
műemlékét is. A nürnbergi Lehrergesangsverein a L) ák-téri
templomban magas színvonalú ingyenes hangversenyt ren
dezett, melyben történeti sorrendben mutatták be a val
lásos énekirodalom remekeit. A templom zsúfolásig telt
meg. A közönség áhítattal hallgatta a fenséges müvek
renuk előadását. Igen megcsodáltuk a karnagy művészetét,
aki a kart hol lehelletszerü, hol meg viharra emlékeztető
erejű éneklésre késztette. E tekintetben tanulhattunk a
nürnbergiektől.
A sziráki ev. egyház G öm bös G y u la honvédelmi mi"
nisztert felügyelőjévé választotta és november 10-én be
is iktatta hivatalába. Az uj felügyelő lelkes szavakban tett
vallást evangéliumi hitéről, az egyház iránt való ragaszko
dásáról és testvéri összetartásra hívta fel a haza minden
felekezetű polgárait.
Hegyen Épített Város ra adakoztak : vitéz Ács Béla 6,
Bácsi Péter 3, Bartos Antalné 3, dr. Bene Gyula 3, dr.
Betegh Péterné 3, özv. Berlin Ágostonná 3, dr. Bíró Pálné 3,
Unitárius testvéreink nov. 15— 17. napjain emlékeztek
dr. Borsós Endréné 3, Brebovszky Jenő 10, Brunovszky
meg a magyar reformátorok egyik legnagyobbjának, D á v id
Pál 2, dr. Cornides Donát 3, Csonka Sándor 6, Csutor Kál
F ere n c n e k munkásságáról, küzdelmeiről és lánglelkü hité
mánná 3, Dirner Adél 6, Dobos Lászlóné 3, Dunkel Ká
ről, mely arra is erőt adott neki, hogy meggyőződéséért
roly 10, Entz Emma 3, Feyér Gyula 3, Gaál Elemér 3,
meghaljon a börtönben 1579-ben. A kolozsvári unitárius
dr. Glatz Árpád 3, Gönlöry Lujza 2, Gyenes Dezsőné 3,
teol. akadémia tanára, d r. V a r g a B é la tartotta az emlék
Haas János 6, özv. Hanko Jánosné 5, Hank Olivér 12,
beszédet.
Havas Gyula 3, dr. Havas Jenő 9, Hennel Emil 3, Heinzí
Nyilatkozat. Lapunk 147. oldalán Klaniczay László
Jakab 4, lller Jakabné 10, Jákobéi Gyula 3, özv. dr. Je
egyháztagnak a sajtóról szóló 1914. évi XIV. t.-c. 20. §-ára
szenszky Istvánná 6, dr. Juhász Jenőné 6, Király Ernő 12,
való hivatkozással beküldött helyreigazítását közöltem
Konnerth Károly 2, Kontsér Kálmán 3, Kosztra Pál 2,
azzal a megjegyzéssel, hogy eredeti tudósításomat fenn
Kováts I. Krcsmarik Istvánná 3, Krompecher Szilárd 10,
tartom. E megjegyzés magyarázatául közlöm, hogy Kla
Lászlóffy Lászlóné 2, Lechnitzky Gyula 10, Léhn János 1.50.
niczay László ellen indított pörömben az eljáró biró ismé
Lehotzky Róza 3, Liposits Jánosné 6, Martin Lerencné 3,
telten intette a vádlottat bocsánatkérésre s utoljára az
Mártony Elek 3, Mentsik Ferencné 3, Mezei Mihály 3, Mispál
okf. 19-én megtartott hosszú tárgyalás vége felé szinte
Lajos 9, dr. Moesz Gustáv5, dr. Netzasek Adolfné 6, margittai
fenyegetően rászólt : »Én a biró tanácsolom, kérjen bocsá
dr. Neumann Miksáné 6, Nötel Pál 3, Parlag József 6,
natot.« Ezután a biró a tárgyalást rövid időre felfüggesz
Pass László 6, Pataky László 10, vitéz dr. Péterfy József 6,
tette. Szünet után a biró minden előzetes bevezetés nélkül
Pintér János 7, Pippig Rezső 5, Pocsubay János 3, Polgár
azt kérdezte tőlem, hajlandó vagyok-e kijelenteni, hogy
Pál 1.50, özv. Pöschl Vilmosné 6, Rell Béla 1.50, dr. Rónai
senkit sem gyűlölök? En természetesen ezt a kijelentést
Károly 40, Rózsa Irén 3, Scheiring Ferencné 3, Schulek
nyugodtan megtettem, anélkül, hogy gondolhattam volna,
János 3, Selmeczy Miklós 6, özv. Stefezius Istvánné 2,
hogy ez valami feltételféle lehetne. Alig hangzott el az én
Stromszky Sándor 5, Szauberer Anna 3, Szkoh Andor 5,
kijelentésem, a vádlott rögtön megszólalt : »Bocsánatot
Szlovák Pál 3, iglói dr. Szontágh Antal 4, dr. Thirring
kérek«, mire a biró az ügyet befejezettnek jelentette ki.
Lajos 6, özv. Topscher Lajosné 3, Trebuss Pál 3, Tschürtz
* LIgy látszik, maga a vádlott is érezte, hogy nekem többel
Sámuel 3, Vassdinnyey Pálné 2, dr. Vasskó Gyula 3,
is tartozik, mert másnap megjelent lakásomon és négyVietorisz László 6, Vincze Pál 1.50, Wirker Istvánné 3,
szemközt férfias módon kért tőlem bocsánatot, amit meg
Zander Adél 3, Zelenka Zoltán 5, Zenker Jánosné G, özv
is nyert. Hogy ezek után mégis miért kívánta a helyre
Zimmer Ágostné 6 P.
pedagógiai munkájáról, S z á n tlw R óbert a megszállt terü
leteken élő evangélikusok egyházi és iskolai viszonyairól,
S z lo v á k M ik ló s pedig a vallástanárok helyzetéről. Az össze
gyűltek mély szomorúsággal állapították meg, hogy úgy
jogi, mint anyagi helyzetük a legnagyobb mértékben ren
dezetlen és siralmas. R e i f P á l elnök komoly okokból kérte
az összegyűlt kollegákat, hogy mentsék (it fel a további
elnókléstől. A vallástanárok hálás köszönetuket tolmácsol
ták működéséért és mivel elhatározásánál szilárdan kitar
tott, megválasztották elnöknek ár. H . G a u d y L á s zló vallástanítási igazgatót. Midőn az uj elnökeit e helyen szívesen
koszöntjük, kívánjuk, hogy sikerüljön neki rövidesen a
vallástanárok sérelmeit és panaszait orvosoltatni: lássák
be egyházunk felelős kormányzói, hogy nemcsak az arató,
de a magvető is dolgozik és minden hű munkás méltó a
maga jutalmára és jusson eszükbe, hogy akik a legfonto
sabb munkát végzik, nem érdemlik meg a legmostohább
elbánást !
A német evangélikus egyházak szövetsége, melynek
elnöke D. d r. K a p le r H e r m a n n , egyetemes felügyelőnk
meghívására az egyetemes ev. egyház vendége volt, 1922ben alakult Wittenbergben Luther sirja körül. Célja a
német tv. országos egyházak közös érdekeinek védelme és
képviselete, a német protestantizmus öntudatának ápo
lása és a német protestantizmus erőinek felhasználása a
rtformáció valláserkölcsi feladatainak szolgálatában. Külö
nös gondot fordít a külföldön élő német származású pro
testánsok lelki gondozására és keresi az érintkezést az
érdekelt egyházakkal és szövetségekkel. A szövetség sok
oldalú munkaágai közül különösen k ttő köszönti.t sokat
a mostani 'Inöknck, nevezetesen a külföldre szakadtak
lelki gondozásának munkája és az ökonomikus egyházi
törekvések. Midőn 1925-ben a stockholmi kér. világkonfe
rencián a német protestánsok nagy számmal jelentek meg,
már I). Kapler volt a vezetőjük és 1928 ban Kapiert válasz
tották a leköszönt D. Soederbloom helyébe az európai
kontinentális csoport elnökévé. Nfiki köszönik a németek,
hogy a legkülönbözőbb egyházi alakulatokkal élénk össze
köttetésbe került szövetségük. D. Kapler kíséretében volt
lie. teol. Theodor Heckel főkonzisztóriumi tanácsos, a szö
vetség teológiai előadója is.
D . K a p le r kísérőjével megjelent a k o r m á n y z ó előtt,
K leb elsb erg gróf vallásügyi miniszter tiszteletére ebédet
adott. Nov. 16-án az egyetemes egyház épületében több
óráig tartó zárt tanácskozáson D. Kapler az ev. és ref.
egyházak meghívott kiválóságai előtt előadást tartott a
német egyházak belső életéről, küzdelmeikről, törekvéseik
ről és eredményeikről. Reméljük, hogy a kiváló német
egyházi vezérférfiu körünkben való tartózkodása által is
smrosabb lett az a viszony, amely magyar ev. egyházunk
és a német protestantizmus között évszázadok óta fennáll.
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Rudnay Gyula hires festőművész, nagybábonyi egyházfelügyelő, leendő násza, Szontágh Antal' kérelmére az
»Eposz« javára egy gyönyörű festményt ajándékozott,
amely festmény a Deák-téri püspöki hivatalban megtekint
hető.
Az Ur az én vigasztalóm ! Elmélyedések és imák szen
vedő és szomorkodó keresztyének számára. Irta : Nyáry
Pál református esperes-lelkész. November első napjaiban
hagyta el a sajtót ez a 64 oldalas könyvecske, melyet a
szenvedők evangéliumi vigasztalására és Jézushoz vezeté
sére adott ki a szerző. A könyvecske tartalomjegyzékéből
a következőket közöljük : Uram, akit szeretsz, beteg. Az
égi orvos. Akarsz-e meggyógyulni? Fájdalmak között.
Álmatlan éjszakák. Elhagyott engem az Ür. Van-e haszna
az imádságnak? Meg nem hallgatott imádságok. Miért?
Az én órám. A kegyes ember szenvedése. Bűneim. Szoros
kapu, keskeny ut. Fogjad kezem. Az Isten szerint való
bánat. Az olvasztókemencében. Nagy feladatok előtt.
Az örvény szélén. A halál árnyékának völgyében. Az égi
otthon. Gyászban. Isten célja szenvedéseinkkel. Temető
ben. Jó nékem, hogy megaláztál. Az én lábaimnak szövétneke a Te igéd. Boldogok, akik sírnak, stb. Minden elmél
kedést rövid ima követ. A könyvecske darabja 50 fillér,
10 drb 4 pengő, 100 drb 25 P bérmentve. Betegek, gyá
szolók, szenvedők, szomorkodók részére kínálkozik jó
barátul a könyvecske, melynek bírálatára visszatérünk.
Szavaló Könyv és Játékos Könyv jelenik meg. A Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége előfizetést hirdet
a kiadásában megjelenő ifjúsági és egyéb alkalmakon

Olvasóink szives figyelm ébe!
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, - gv szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss bmoclik és azok pontos, bárminemű
javi ása a legnagyobb garanlia mellett.
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használható Szavaló és Játékos Könyvre, hogy eleget
tegyen a mindig erősödő igényeknek. Ugyanakkor lehetővé
akarja tenni azt, hogy mindkét könyvet a megnehezedett
gazdasági viszonyok között is a legszélesebb rétegek is
megvásárolhassák. A Szavaló Könyv 100 oldal terjedelem
ben, december 10-én jelenik meg. A Játékos Könyv, amely
szintén 100 oldalas lesz, január közepén kerül ki forgalomba.
A két könyv együttes előfizetési ára összesen 3 pengő,
amely összeg 8 fillér portókölPéggel együtt, azaz 3 pengő
8 fillér november 15-ig küldendő be po«tautalványon a
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségébe, Budapest,
IX., Üilői-ut 29, I. emelet. A könyvekre külön-külön i«
elő lehet fizetni, ez esetben 1 pengő 58 fillér küldendő be.
A Játékos Könyv főleg szobai társasjátékokat tartalmaz.
„Luther ultramontán ócsárlói“ címen jelent meg most
Békéscsabán dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes mujkája
az egyházi könyvkereskedés kiadásában. Az előfizetési ár2 pengő 20 fillér. Az előfizetőknek a könyvkereskedés egyéb,
ugyané szerzőtől való művek megszerzésénél jelentős ked
vezményeket igér. Az a kedvező fogadtatás, melyben a
közönség dr. Szeberényi esperes »Luther vagy Loyola» cimü
munkáját részesítette, remélnünk engedi azt, hogy ezt
a művét is érdeklődéssel fogadják egyházunk hivei és Luther
világtörténelmi nagyságának ismerői. Az előfizetési fel
hívás közli a mű 15 fejezetének vázlatos ismertetését és
a függelék isjrendkivül érdekes tartalmat sejttet. Minthogy
G isar Luther-életrajza magyar nyelven is megjelent és a
katholikus közönség széles köreiben elterjedt, igen jó szolgléatot tett dr. Szeberényi esperes két említett művének
közrebocsátásával. Azt hisszük, hogy minden művelt evan
gélikus csak kötelességét teljesiti, mikor e rendkívül fontos
könyveket tanulmányozza és igy vértezi fel magát arra,
hogy a protestáns gondolat védelmében reá váró fel d tot
teljesítse és az ellenfél minduntalan megújuló támadásait
visszaverje.
Orvosi hír. Dr. Máthé Lajos fogorvos, pro
testáns egyháztag, IV.,
Királyi Pál-utca 20. sz.
alatt fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős
kedvezményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6
óráig.
Kozma Lajos hentes és mészáros Keleti Ivároly-utca 13, ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogányutca 50. a Budai Apolló m ellett (Tel. 546—67)
hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., MedveJu. 19. ajánlja
elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.

G ärtn er
v i l l a m o s s á g i

Á g o sto n
v á l l a l a t a

Budapest V.( Wurm utca 3.,

Telefon:

Aut omata

8 1 6 — 54

Szállít i z z ó l á m p á k a t és minden v i l l a m o s c i k k e t .
Szerel
javít. +
Evangélikus hittestvéreink szállítója

40 é v e s e v a n g é lik u s cég

E ls ii m a g y a r

AZ ÖREG DIÓFA
ÉTTERMEI
TULAJDONOS

HOFFMANN

JÁNOS

U P Á L Y A -U . 3
, E S T É N K 1 NT
CIGÁNYZENE
Esküvőkre és társasvacsorákra kül ön h e l y i s é g e k

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 biztpsitó intézet

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

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

W ODIANERF. ÉS PIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
Telefon: 895-11
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelős: Kiss Ferenc

C-

f, 1920 december S

«. é»«. a«. .»*-

1

1

0

1

*

0

6

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS P O L I T I K A I
FŐSZERKESZTŐ

ELŐFIZETÉS FÉLÉVRE 3 PENlió

Dr. SZLÁVIK MÁTYÁS

BUDAI LUTHER-SZŐVETSÉG
54141. sz postatakarék-csekkszAmlAjAra küldendő

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

HLAVÁCS

Íz pedig

ai

KORNÉL

•

A

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, DONATI-ü. 49, II EM. 15

H E T IL A PJA

FELELŐS SZERKESZTŐ
ÉS KIADÓ
hüttl

Árpiin

BUDAPEST, I, VERBÓCZY-U. 28

örök élet hogy megismerjenek léged, a; estedül iga; Istent és aki! elküldiél, a Jézus K risztust! János ei. ti. 3.

lemondása mindig oda vezet, hogy mást kell
várnunk, ha nem akarunk hiába várni.
Imiiül jő néked a ti* királyod.
Jézus, mint az Ígéretek teljessége, csak 0
Máté. 2 1 -5 .
lehet az, aki kielégülést adhat vágyva-vágyó
Az ember életének tavasz-nyarán, mielőtt
lelkűnknek. Csak Jézussal jut lelkünk az örö
eljön a lemondások ideje, a várakozások kor mök gazdagságához. De. hogy már itt e földön
szakát éli. Az egyházi év is a szent várakozás eljuthassunk a boldogságok karácsonyához,
idejével kezdődik. Készülődéssel az eljövendő szükséges, hogy életünk előkészítés legyen az
ó eljövetelére. Ne csak évenkinl egyszer, pár
szent Karácsonyra.
Az élet türelmetlen várakozását a remény elmélyedő óránk legyen, hanem egy örökös Ad
édesíti meg, mely a teljesüléstől, a jövendőtől
vent. Mindig, mindent az Urjövetért tegyünk.
csak a legjobbat, a lcgszebl>et várja. Várai! — S miként Jeruzsálemben a nép nem várta tét
óh olyan jó várni! Mennyi drága, kedves érzés
lenül. hanem eléje ment, az útra virágot szórt,
él ilyenkor a szívben. Kitárt keljellel, kutató tarka köntöst terített és igy felkészülve várta az
szemmel várni, egyre várni. Mígnem észrelél ’r Jézust, mi sem maradhatunk tétlenségben.
rit minket a nemvárt, de mégis megérkezett, a A felebaráti szeretet virágaiból, a kölcsönös
lemondás! És a sok hiába elégeti lelki ener segítség gyümölcseit érleljük meg. És a büngiánk hamujába roskadunk. Kivétett célok e l bánat és a megljocsátás tüzél élesztgessük min
hibázott eredményeket szülnek.
dig lelkűnkben, hogy soha ki ne aludjék.
Hol volt a hiba? Nem vártunk elég éb
Ha igy élünk, akkor nem kell a jövendő bi
ren? Vagy nem a helyeset, nem az igazit vár zonytalanságán aggódnunk. Mert, ha életünk
tuk? Ez is, az is. Nem voltunk jól felkészülve
a Kriszlusvárás jegyében telik el, a koronája
és nem azt vártuk, akit kellett volna. Pedig,
sem lehel más, mint Krisztus eljövetelének a
Keresztelő János még elmondhatta: Te vagy
karácsonya.
é az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?
Ártatlan, drága kis gyermekek boldog vá
(Máté, 11—3.) De mi már nem mondhatjuk,
rakozása újul meg évről-évre. é s , ha fe n y ő 
mert mi már tudjuk, hogy: »Te vagy a Krisz
illat száll a levegőben és apró gyertyák szelíd
tus! (Máté, 1 6 -1 6 .) Ha belopódzik« is néha
fénye pislog, kinyitják az ablakot, hogy a kis
szivünkbe az ismeretlen várásának lázas öröme,
Jézus lx* tudjon repülni ajándékaival. Istennek
mennyivel nagyobb örömre gyulunk, ha tud
mindnyájan gyermekei vagyunk. Mi is nyis
juk, ki az, akit várunk, és az eljövetele és a
suk meg lelkünket, szivünket, hogy az Ur Jézus
velünk maradása mily nagy nyereség. Ne adjuk
bejöhessen és betöltse azt a tiszta örömök és a
át tehát annyira életünket a bizonytalan anya
megnyugvás nagy ajándékával.
giak s földiek utáni vágynak, — kevesebb csaló
Dethániai Mária.
dás és bánat fog érni. Az élet sok szomorú
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A visszatérő Advent azt üzeni nekünk,'
hogy itt járt a földön valaki, aki az emberi
Mt. 24., 12., 13. »És mivelhogy a életet megdermesztő bűnnek győzelmes háborút
gonoszság megsokasodik, a szere
üzent és — a kereszten is békessége volt. És
tet sokakban meghidegül. De aki
mégis, mintha az első Advent utáni beteljesülés
mindvégig állhatatos m arad, az
meg sem történt volna, mintha nem is viselnék
üdvözül«.
Krisztus nevét: a gonoszság megsokasodik s a
Egymásután suhannak a ködös, decemberi szeretet pedig dermedtté hül, pedig »aki mind
napok, fukar kézzel méri melegét a nap s még végig állhatatos marad, az üdvözül.«
ha nem rejti is ködfátyol alá hűvös tekin
És Péter?! ő mindvégig állhatatos volt?...
tetét, gyér világa egykedvű kíméletlenséggel ü is megbotlott és mégis ide kell számítanunk,
tárja elénk a pusztulást s lelkünk fájón gondol mert mindvégig élt szivében a vágy Jézus után,
reá, hogy a napsugárral mennyi szépség, fény, akiben az élő Istent legelőször Ő ismerte fel s
melegség távozott...
aki mellett a bünbánat könnyei után később
Sokszor a decemberi sivárság bélyegét hor egész életével bizonyságot tett. Visszatért nap
dozza magán az emberek élete is. Valami sűrű jához.
köd lepi meg az emberek szivét és eszét, el
Advent azt hirdeti, hogy Isten minket is
vesztik éleslátásukat, józan Ítéletüket; váratlan várva vár s hol áld, hol ver, hogy megtérésre
elfogyatkozik hitük, szeretetük s tört remények bírjon minket is.
romján csak riadt kétségbeeséssel, fájó csügDecember van, hatalmas léptekkel közéig
gedéssel és fásult közönnyel tudnak az élet a té l... S tudjuk jól, hogy nem a nap volt az,
szemébe nézni. Ha az indulat tüze olykor tettre ki messze távozott, hanem a föld hagyta cser
készti őket, gyülöletlavinákat görgetnek a bűn ben a napot s most dideregve rohan pályáján
utján egymás felé.
tovább. így rohanunk mi is minden életszép
Mekkora vakság és gyűlölet kellett pél ség, igaz életöröm, fény és melegség nélkül
dául ahhoz, hogy a Mestert elitéljék, mily nagy dőre fővel hamis utakon, amelyek örök napunk
hitetlenség és közöny, hogy a nép feszítsd tól, az égi Szeretettől messze vezetnek. így va
meget kiáltson s mily mélységes kétségbeesés rázsoljuk a földre a poklot, vagy megdermeszt
és csüggedés ahhoz, hogy a tanítványok a Get- jük életünket, mert nem pótolja az őszinte ba
semane kertben — mint riadt madarak — ráti mosolyt a ravaszság vigyorgása, a zsolozs
szétrebbenjenek! Micsoda dermesztő és sivár tél mát a harci lárma, az igaz hit fényét az el
ről tesz tanúságot ez a történet, amely szerint fogultság átka, a szeretet melegét az indulat
a szeretet még a legjobbakban is meghidegült. tüze.
Ez az esemény megrázó példája a megnöveke
Advent hiv! Krisztus hiv és vár! Jer evan
dett gonoszság gyilkos munkájának: a Tizen gélium népe, fogadjuk meg hívogató szavát;
kettő közül csak kettő meri követni őt s a keressük fel a szeretet királyát, Ő oszthatja el
kettő közül is az egyik: — Péter, megtagadja. életünk sivárságát. Amen.
Vagy tekintsünk végig a magyar protestáns
Glatz József.
hitvallók során, mily sokan voltak akkor is a
Péterek s csak kevés számban maradtak a
A Protestáns Országos Árvaegylet választmá
mindvégig állhatatosak. Hányán Írták alá ré
70-ik évi jelentését 1928. évi működéséről
mült csüggedéssel a térit vénye két! Sőt .Tudáso nyának
megkaptuk. Az elején olvasható D. Raffay S püspök
kat is formált sokakból a kisértő gonoszság: ki beszéde, melyet az árvaeg\let április 13-án a Zeneakadémián lefolyt hangversenyén mondott. Megtud
tépve szivükből az állhatatos szeretetet.
S amint az ádventi csendben el-elnézem juk belőle, hogy a folyó évi költségvetés .11450
pengő hiánnyal számol. Az egylet férfiválasztmá
a köröttem élő emberek arcát, amint hallom az nyának
van 38, a nőinek 22 tagja. Az 1928. év vé
ajkukon fakadó sok-sok panaszt s tekintetem gén volt ;az árvaházban 79 fiú és 51 leány, együtt
félelembe, bizalmatlanságba, hideg közönybe, 130 növendék. A tagkimutatásban csak 214 tag
önző, ravasz számításba, gőgbe, kapzsiságba üt szerepel, amin nagyon, csodálkozunk, m ert protes
népünk vagyonosabb tagjainak egyik legne
közik, látnom kell, hogy az ős ellenség nagy táns
mesebb törekvése az lehetne, hogy az árvaegyletet
serege, minden furfangjával, csalárdságával még istenes munkájában anyagilag támogassák. Az inté
ma is él és működik, pusztítva az emberek kö zetben elhelyezett árvák közül 50 a népjóléti mi
zötti békét, szeretetet, mint az első Advent ide nisztérium tartásdijának segítségével van felvéve,
tehát az egylet csak 80-at ta rt el a maga erejével.
jén. Az emberek nagy csoportját fűzi rab Az
újabb időkben az árvaház legnagyobb jótevője
láncra a gonosz ma is s ők a bűnnel szemben dr. Soboslay Gyula, Amerikában élő hazánkfia, ki
meghunyászkodva, vagy megalkuvásra készen a m últ évben is több mint 6000 pengőt küldött s
állnak az igazság mellett, de nem mernek róla kinek 1915 óta nyújtott segélyei megütik a negyedmillió pengőt. E valóban fejedelmi nagylelkűségért
határozott bizonyságot tenni. Látok a küzdelem minden
igaz magyar hálája méltán já r ki dr.
ben elkedvetlenedett, közönyösen vállatvonó em Soboslay Gyula honfitársunknak. Az árvaegylet vá
bereket, ajkik feledni akarják a templomot, ahol lasztmányának elnöke dr. Pesthy Pál bányakerületi
buzgó imádságban békét találtak őseik. Nem felügyelő"! Felhívjuk olvasóink figyelmét a Prot. Ár
vaházi naptárra is, mely Szabolcsba Mihály főszer
törődnek a hirdetett Igével, mintha nem is az kesztő,
Gödé Lajos és dr. vitéz Kende Kirchknopf
emberek, hanem Krisztus evangéliuma bántotta G. E. társszerkesztésében jelent meg a Svlveszler könyvkereskedés bizománvában.
volna őket meg.
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A z eg yetem es közgyű lés
után
Mindazok, akik az evangélikus egyház egye
temes közgyüléseinek rendes és figyelmes részivevői voltak, a november 15-én tartott köz
gyűlés alkalmával számos évek óta elő nem
fordult jelenséget észlelhettek
Feltűnő volt
ugyanis az a tény, hogy ezúttal a vezetőkörökével ellenkező álláspont is érvényesüléshez hirt
jutni.
A magyarhoni evangélikus egyháznak füg
getlenül gondolkodó s ilvenké|x*n cselekedni is
kívánó, mégis csekély szánni szabadelvű lel
készei és világi tisztviselői már régebben is
folytattak az egyetemes közgyűlések alkalmáliól
megbeszéléseket, de ezek csak a folyosón, elő
szobában vagy a fehér asztalnál folytak le és
sajnos, hogy a sérelmek hangoztatásán túl nem
terjedtek, mert nemcsak az egyetemes közgyű
lésen, de az egyházkerületi és az egyházmegyei
közgyűléseken is nem a szabadéivüségnek. ha
nem az egyhelyben álló óvatosságnak (konzer
vativizmusnak szelleme uralkodott.
Még fontos elvi kérdéseknél is ellenvéle
mény nyilvánítására, eszmecserékre vagy sza
vazás utján, döntésekre alig nvilt alkalom, sőt
egy esetben egyik vezető egyéniség, a névszerint szavazásra irányuló kérelmet Ízléstelen
ség -nek jellemezte.
Annak a tárgyalási módnak is nem egv
Ízben lehettünk tanúi, hogy csupán általáno
san: jogügyi bizottság jelentése , fele hímzé
sek , indítványok stb. címeken megjelölt fon
tos és nehéz kérdéseket, néha-néha még a sor
rend megváltoztatásával is, — oly időpontban
vettek elő, amikor az érdeklődés már erősen
megcsappant.
A legutóbbi egyetemes közgyűlésnek egyik
visszatetszést keltő momentuma volt az is, hogy
a közgyűlést megelőző este tartott előértckezleten létrejött abbeli megállapodás ellenére, hogy
a pénzügyi bizottság előterjesztését, melyet a
sorrend vége tájára helyeztek el, a gyűlés ele
jén fogják tárgyalni, — a gyűlés plénumában
errenézve ujlxíl előterjesztett indítványt a ve
zetőség el akarta utasítani. A közgyűlés felzú
dulása mégis elérte azt, hogy az egyes egy
házkerületek egyházközségeire nézve életbevágó
kérdés tárgyalását, az érdeklődés tetőpontján,
a délelőtti órákban vették elő. A hózott határo
zat is megnyugvást keltett és igv a hajnak ele
jét vették. Azonban már egymagában véve az
a tény, hogy a vezetőség az előértekezlct szó
beli megállapodását, — ismeretlen okból, csak
u«y egyszerűen félre kívánta tenni, a lehangolás keltésére volt alkalmas.
Kiváló figyel met keltő tárgya volt a gyű
lésnek: a javadalmas egyházi tisztviselők há
zasságkötésére vonatkozó szabályrendelet ügye ,
~ amely tárgy a tárgysorozatnak elejére volt
kitűzve.
A közhit erre nézve az volt, hogy — bár
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talán erősebb vita megelőzésével, — de a köz
gyűlés a tervezetet mégis el fogja fogadni. A
javaslat elvi ellenzői sem bíztak igazságuknak,
ellenérveiknek erejében, mert azt tapasztalták;
hogy a közgyűlések álláspontja eddig az volt,
hogy mint a német közmondás tartja: Alles
(Jute kommt von obem , s mindazt, ami felül
ről jött, beható bírálat és vita nélkül úgyneve
zett közhelyeslés -sei jutalmazták, l ’gy okos
kodtak, hogy ha a vezetők az egyházak bizalma
folytán ülnek a helyükön, akkor mindannak,
amit ők javasolnak, természetesen jónak is kell
lennie.
A fennforgó kérdés, — bár nagyobb szel
lemi mozgalmat jó ideig nem kellett egyházi
közéletünkben, már három évnél hosszabb idő
óta bujdosik ide-oda az egyházogvetemlöl az
egyházmegyékig. Hcndes egyházi közállapotok
mellett el lehetett volna várni azt, hogy ez a
javadalmas tisztviselők személyi jogaiba oly ke
ményen bek*nyuló javaslat az egyházi lapok ha
sábjain is széleskörű megvitatás tárgyát fogja
képezni. Ezt azonban nem leheteti remélni,
mert a felsőbb körök irányításától mentes, füg
getlen egyházi lapunk alig volt. A vonatkozó
eszmecserék, tehát csak a közgyűléseken és az
ezek által kiküldött bizottságoknak ülést*in vol
tak hallhatók. No, meg aztán a folyosói lieszélgetésekben, melyeknek hallgatásából az a meg
bízható benyomásom támadt, hogy a javaslat,
bár ebbéli véleményüket nyilvánosságra nem
hozták, sem az érdekelt javadalmas tisztviselők,
sem a világi tisztségek viselői, sem az egyház
egyéb tagjai nagy többségének tetszését nem
nyerte meg. Minthogy azonban felülről jött,
tehát nem akartak Ízléstelenséget elkövetni s
ennélfogva hallgattak.
Ámde: Isten rendeléséből milyen fordu
lat!« ( t Welche Wendung durch dolles Fügunglt)
Az egyházkerüléti közgyűlések lezajlása
után a javaslat ellenzői a nyilvánossághoz for
dullak s először is e lapnak, mint önálló szel
lemet elárulni látszó lapnak hasábjain jelentek
meg egymásután a hozzászólások.
Ismertették egy egyetemi tanár véleményét,
sőt az egyetemes egyháznak már évek óta nyu
galomba visszavonult egykori ügyésze s jelen
leg örökös tisztclctlxdi ügyésze: Sztehlo Kornél,
a kiváló jogtudós is előjött magányából, hogy
síkra szálljon a protestáns szellem hanyatlását
jelző javaslattal szemben. K sorok Írója pedig,
miután a dunántúli egyházkerület közgyűlésén
ellenérvei hatás nélkül hangzottak el, még na
gyobb nyilvánossághoz fordult s az egyetemes
közgyűlést megelőzve, egy az összes magyar
protestánsok által olvasott egyik egyházi lapban
tette közzé bírálatát.
Ezek a közlemények, úgy látszik, — már
többeknek a figyelmét hívták fel, akik ráesz
méltek arra a veszélyre, mellyel az ominózus
javaslat az egyházunk és vallásunk létalapját
alkotó lelkiismereti szabadság eszméjét fenye
geti. Látták, hogy elérkezett annak az ideje.
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hogy »megállj«-t kiáltsanak a reakció zászlóhordozóinak.
A közgyűlésen a prolestántizmus szellemé
nek védelmezőjeképen jelent meg egyházunk
jeles és lelkes egyénisége: báró Prónay Dezső
egykori felügyelő, alá nemcsak érdemdús múlt
jának, de puritán jellemének tekintélyével is
megmentette a lelkiismereti szabadság eszméjét,
diadalhoz juttatta a szabadelvüség szellemét.
Meleg köszönet, hálás köszönet illeti őt e
tettéért nemcsak evangélikus egyházunk, de az
egész magyarhoni protestántizmus részéről is.
Mihelyt a nemes báró megjelenése után
csakhamar futótűzként terjedt el annak a hire,
hogy ő mily álláspontot képvisel, a javaslat
szerzői és pártfogói gondolkodóba estek és nem
gondolkodtak sokáig, amig maguk is rá nem

jöttek arra, hogy túllőttek a célon, s látva a
már nemcsak számban, de immár súlyban is
növekedőbe lépett ellenzéket, jónak vélték a
javaslat napirendről levételének indítványozá
sát.
A nemes bárót tehát igenis dicsőség illeti
derék és bátor tényeért, — de annál szomo
rúbb az a tanulság, hogy az igazság csak a
nemes báró tekintélyének latbavetésével birt
győzedelmeskedni.
A szabadelvű irány követőinek tehát semmi
okuk sincsen az elbizakodásra, mert kérdés,
vájjon az ő igazságuk támogatására fog-e majd
máskor is olyan férfin fellépni, mint amilyen
báró Prónay Dezső.

Luther uttramontán
ócsártői

kifejezésre juttatja az evangélikus álláspontot.
Meglepően nagy, gazdag és modern irodalmai
használ fel s amit mond, azt a tudós és a
bölcs, alapos és érett Ítéleteként állapítja meg.
Könyvében nincsenek gyenge részletek. A pa
rasztlázadásról éppen oly higgadt körültekin
téssel ir, mint a képviselők szokásba jött lelki
gyakorlatairól, vagy mint a kis Káté es Loyola
lelkigyakorlatos könyvének az összehasonlításá
ról. Egy komoly tanulásban eltöltött élet érett
gyümölcsei ezek a könyvek, amelyek megérde
melnék azt, hogy minél több evangélikus tanul
jon, okuljon, szórakozzék, tis z tá n lá tá s ra képezze
magát és igazi evangéliumi szellemet szívjon be
lőlük. A vélt és mesterkélt békességért vallá
sunk igazait soha semmiféle furulyázástól elbódultan nem szabad feladnunk. Akármennyire
békében éljünk egymással, hitünk, vallási és
erkölcsi nézeteink között nagy különbségek van
nak. Szeberényi Lajos Zsigmond ezeket a kü
lönbségeket hangoztatja. Az óvatos és körülte
kintő emberek ma ezt nem tartják célszerűnek.
De már ma is sokan vannak, akik előtt Szebe
rényi Lajos Zsigmond alakja Valósággal gondviselésszerüvé nőtt azért, hogy c tekintetben nem
úszik az árral és nem keveredett el a könynyebb fajsúlyú emberek között. Ezt ismeri el e
sorok írója is s ezt juttassák kifejezésre híveink
is azzal, hogy Szeberényi Lajos Zsigmond két
nagyjelentőségű és igazi evangéliumi szellemű
müvét megszerzik, elolvassák és megszívlelik.
Az uj kötet ára négy, az előbbié hat pengő.
T íz pengőért egész kincsesháza és fegyvertára
nagy reformátorunkra vonatkozó adatoknak s
egy elpuhult materialista időszakban egyházunk
igazi eszményeiért küzdő tudós igazainak. Mind
két könyv az Evang. egyházi könyvkereskedés
kiadása Békéscsabán.
- fP- -

Szeberényi Lajos Zsigmond esperesnek a
Protestáns Kulturkönyvtár 4. számában megje
lent uj müve a 'legteljesebb elismerést érdemli.
Egyházunk jóideje tartozott volna m ár eszményei
nek és önmagának azzal, hogy megvédje Lut
hert és az evangéliumot. Két emberöltő óla egy
hazug történetirás egyes alakjai különös súllyal
kisebbitik Luther személyét és müvét. Nincs az
az ellenreformáció korabeli rágalom, amit föl ne
elevenitenénck és nincs az a reformációt köz
vetve vagy közvetlenül lealacsonyító ötlet, ami
nek hirdetőivé ne szegődnének. Nekünk ugyan
semmi érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy re
formátoraink szentek és hozzáférhetetlenek le
gyenek, mert a mi hitünk és egyházunk nem
emberek tiszteletén, hanem igazságok megbe
csülésén és keresésén nyugszik, — ha azonban
ez az »objektiv« köntösben fellépő történetirás
az igazsággal helyezkedik szembe, mégis köte
lességünk kiállni az igazságért. Jansenék kísér
leteit a német protestáns tudósok annakidején
visszaverték és megcáfolták, a magyarok ellen
ben nagyon lagymatagon viselkedtek velük
szemben, még a teológiai professzorok is. Év
tizedek óta Szebcrényinek ez a mostani könyve
az egyetlen munka, amely köntörfalazás és huzódozás nélkül keményen, határozottan,' becsü
letesen szembeszáll az ultramontánok vakmerő
ferdítéseivel, kegyes tévedéseivel és hamis érté
kelésével. »Luther vagy Loyola« c. müvében
több volt az aktuális vonatkozás és elevenebbe
(vágó a vitatkozás. Ebben az uj könyvben jobban
előtérbe nyomulnak a történeti problémák. De
a könyv formája, az hogy ezeket a kérdéseket
főleg Grisar nagy müve német kivonata m a
gyar átdolgozásának a beállításait állandóan
szem előtt tartva és cáfolva tárgyalja, rend
kívül érdekessé és tanulságossá teszik könyvét.
Hármat lehet belőle tanulni. Szemünket nem
csak Luther alakjára irányítja, hanem meg
ismertet a klerikális értékeléssel is, egyúttal
pedig világosan és sokszor szinte klasszikusan

Dr. B e rzse n y i Jenő,
a zalai egyházmegye felügyelője.

Palesztina a legnagyobb gyermekáldást tünteti
fel az egész világon. Tizezer lélek után évente
534 születést mutat fel, mig Egyiptom 428; Orosz
ország 409-el következnek utána. Palesztinában a
mohamedánok születési arányszáma 747, a keresz
tyéneké 483, a zsidóké 120.
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A szocializm u s
Beszélhetett Krisztus Jeruzsálemnek : Jeru
zsálem, Jeruzsálem. . .
Jeruzsálem nem akart. És nem maradt kü
kövön. Jeruzsálem elpusztult. Csakhogy azoké,
akik pedig akartak, épugy,
mint a nem
akaróké. Itt kell valami osztó igazságnak jönnie
már itt e földön !
Van a mi Gárdonyi Gézánknak, akinek az
olvasását nem ajánlhatjuk eléggé azoknak, akik
nem a »de te nem akartad« hordájából valók,
egy regénye, a : Te Berkenye ! Nem világra szóló
alkotás. De van benne egy levél, amit a regény
hősnője ir az öccsének. Ezért a levélért érdemes
elolvasni az egészet.
— Két fajtája van az embernek. Az egyiknek
a tenyere mindig felfelé van tárva : kapni, kapni,
mindig csak kapni 1 Ha még annyija van is már
és ha a másiknak az utolsó garasát is, de meg
kell kapnia! A másiknak mindig lefelé van
tárva a k eze: áldásra és adásra és ád és ád.
És mikor már az utolsó ingét is odaadta, akkor,
mert nem adni nem tud, tűzre adja a testét,
a lelkét is.
Eddig az iró.
És most jön egy tudomány, amelyik azt
mondja : az adásnak égi gyönyörűsége az adóké.
Ehhez nyúlni nem szabad ! Krisztus az egyénhez
szól. Nem állít földi törvényt a segíteni nem
akaróra. És a jókedvű adakozónak az Isten
szeretete inkább csak a jókedvűért jár ki és
nem annyira az adakozásért. A túlvilág a jókedvű
adóké.
És most jön egy tudomány, amelyik azt
mondja : itt a számla ! Itt kell kiegyenlíteni ezen
a földön már azt, hogy adsz-e vagy nem adsz.
A másvilágra csak az tartozik, hogy jó kedvvel
adtál-e vagy kelletlenül.
Jön egy tudomány, amelyik azt mondja : le
a szekérről, aki huzni tud ! Hogy a jókedvű huzó
csak a gyengéket huzza, nem pedig még bennete
ket kamaszlelkű-testü erőseket is. Hámba vele
tek is, hogy necsak a jókedvüek, az irgalmasszivüek húzzák a gyengék terhét is. Huzni, tolni,
hordani egymás terhét már itt e földön is. Nem
véletlen az, hogy az Ur imájában ilyen a sor
rend : »legyen meg a Te akaratod miként a menynyekben, azonképpen itt a földön is !« — és nyom
ban utána : »a mi mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma !«
Jön egy tudomány, amelyik alája néz azok
nak az örökké felfelé tárt tenyereknek és az örök
kapásból adásra fordítja azokat.
— Testvér, Isten fia vagy te is és az adás
sora most terajtad van ! Vége van a z : óh, vaj
ha . . .-nak ! Nincs sem : óh, sem : vajha, hanem
van : adsz ! És ha nem adsz, jön a végrehajtó,
jön a foglalás. A sziveddel nem törődöm. Hogy
jó kedvvel adsz-e vagy sem, azt végezd el a túl
világon ! Érintetlen marad az elv, hogy a jó
kedvű adakozót szereti az Isten ! Csak a rossz
kedvű adakozás méregfogát húzom ki és közömbösitem a könyörületreszorulókat megalázó niér-

get : nincs megalázó kegygyakorlás, hanem ki
kényszeríthető, kötelességszerü, a segítségre szo
ruló, emberhez méltó adás v a n ! Ti, akik az
»akartok, nem akartok?«-ból, amíg szabad a vá
lasztás, mindig a »nem akarunk«-ot választjátok
és csak' azért : valljátok szájjal a túlvilágot,
»édes« idealizmussal, mert nem féltek tőle, a való
realitásától.
- Vájjon mondta-e Luther valaha i s : óh,
vajha . . . ? Ő a megtestesült Du so llst! és Du
sollst ! és Du sollst ! Végig a kis kátéján : Du
sollst ! Neked kell tenned, neked nem szabad
tenned !- És sohasem a vizenyős: óh, vajha
tennéd, óh, vajha nem tennéd !
Kálvin meg éppenséggel tovább ment egy
lépéssel, naggyal: a genfi tanács végrehajtóját
küldte a szociális problémákról hallani és azokat
megérteni nem akarókra a Krisztus szent nevé
ben és sem Luther, sem Kálvin nem gondolt
sohasem arra, hogy áporodott idealizmussal erőtlenitse le, rontsa meg a világ lelkiismeretét!
És most jön egy tudomány a gyengék segitt*
sére. Tudomány a krisztusi tanítás segítségéreAz Ész siet a S zív segítségére. Ugyanazt akarja,
amit a szív : megoldani a szociális problémákatA krisztusi tanítás a teljessége mindennek
és hogy csak egy példát ragadjunk ki ab b ól: az
irgalmas szamaritánusét, abból is csak egy mon
datot, az utolsót : eredj és cselekedjél hasonló
képpen te is ! — feleslegessé is tesz minden külső
kényszert, minden törvényparagrafust, ha . . .
Csakhogy ez az éppen, ez a nagy : HA ! Ha
majd egyszer akar is mindenki hasonlóképpen
cselekedni !
De addig is ! ? Addig is kell élni, kell segít
ségnek lennie, jönnie valami emberi tudomány
nak, amelyik a felső végével az Égre támasz
kodó lajtorjának a lábát itt beigazitja a földön
és elnémítsa Krisztusnak fájdalmas, fájó szavát :
. . . de te nem akartad és elnémuljanak a szó
székek üres kongásu *óh, vajha« szavai.
És aminek jönnie kell : az tudomány ! Krisz
tusnak, amelyiknek a most 4(H) éves márburgi
megbeszélésén görcsösen karolt a lábaiba Luther:
a test szerint való, az ember Krisztusnak leikével
megtöltött gazdasági tudom ány: az igazságos
sággal és szeretettel teljes szocializmus.
Ezzel megint közelebb jutottunk a fogalmá
hoz : a szoczializmus gazdaságtudományos el
mélet.
*

Igaz, hogy az emberi tudomány szörnyű
séges is tud lenni. Szörnyű, ha ténymegállapítá
saiban téved. Még szörnyűbb, ha a baj téves
diagnózisa után gyilkolással akarja megmenteni
az életet. Jézust elvetve, sötét látással halált lát
és sötét lelkiismerettel gyilkol.
A XVIII— XIX. század fordulóján született
meg egy teológusból lett nemzetgazdász angolban
egy róla elnevezett gazdaságtudományos elmélet:
a inalthuzianizmus.
Hogy ez mekkorát tévedett a világ betegsége
okainak a megállapításában, azt ma, mikor tele
van a világ gabonafeleslegekkel, tisztán látjuk.
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Az Erie-tóba 1000 tonnaszám süllyesztik a búzá
val telt uszályokat, hogy a búza világárát tart
hassák. Malthus tanítása szerint ma a buzahiánytól már egymást kellene felfalnunk. Azt
tanította — hogy honnan vette, máig is titok, —
hogy : a szükségletek fedezésére szolgáló javak
csak a 2 meg 2 (4), meg 2 (6), meg 2 .. . stb.
arányban, tehát számtani arányban szaporít
hatok, addig az emberiség 2-szer 2 (4)-szer 2
(8)-szor 2 (16)-szor 2 . . . stb. arányban, tehát
mértani arányban szaporodik.
Ez bizony katasztrófa lenne, ha igy lenne.
Pedig csak ennek a szörnyűségnek a tényként
való elfogadása és az ebből levont szörnyű követ
keztetések a katasztrófa. Malthus tudományos
igazsága, amellyel a szociális problémát meg kell
oldani az, hogy: szabad kezet adni az emberpusztitó jótékony természetnek és a természet
emberpusztitó szabályozásának még a segítségére
is sietni !
Háború, dögvész, ragály, helyi éhínség, tömeg
nyomor, nyavalyák, azután a munkaképtelen
kenyérfogyasztóknak, az aggoknak, megszületett
és meg nem született gyermekek pusztítása és
hasonlók, mint a szociális problémák megoldásá
nak tudományos eszközei ! Béke, közegészség,
kórház, menházak, aggok ellátása, árvaházak,
Ínséges vidékek felsegitése, tűzoltóság, árvíz
védelem és minden emberbaráti intézmény, mind
csupa ellensége az emberi nemnek, mert mindig
csak útját állják a természet egészséges kivá
lasztó és ritkító munkájának.
Az imádsága ennek a tudom ánynak: add
Uram, hogy kevesebb legyen az eszkimó ! Ez az
esti imádságféle, amire már aztán csak az örök
éjszaka következhetik.
Azt ne vélje senki, hogy ez a tudományos
elmélet nyom nélkül tűnt el az emberiség életé
ből. Harmadéve kergetett széjjel — a szó szoros
értelmében széjjel kergetetett Mussolini Milá
nóban egy tudós gyülekezetei, mert a malthuzianus tanok ütötték fel benne a fejüket. Mussolini
nyomban fokozott hévvel vette fel a harcot az
egyke ellen és megindult az olasz gazdasági
»belmisszió« : jutalmat, támogatást az olasz anyák
nak ! Gyereket, sok olasz kis gyereket! Mert
nem tud az olasz anya annyit szülni, mennyit az
olasz föld eltartani ne tudna ! Csoda-e, ha erre
az emberpusztitó malthuszi gazdaságtudományos
elméletre csak szükségszeriileg is nem jöhetett
más, mint az embermentő gazdaságtudományos
elmélet: a szocializmus.
Elfér mindenki a nap alatt. El az élők és el
az életre kivánkozók egyaránt. Az élet szent és
Isten kezében van. És senki sem dobhatja ki a
hajóból a maga vagyonának a mentésére az embert!
Ahol kevés a mennyegzői asztal mellé a szék,
ott nem a vendéget kell elküldeni, hanem faragni
széket még. Annyi fa még mindig terem az erdőn.
Nem azért tett csodát Jézus, hogy teológiai
elmeéllel az észszerű okozati összefüggést, a
»hogyan?»-t, a hogyan volt ez lehetséges és mikép
pen értelmezendő az a matematikai lehetetlen
ségnek látszó jólakatása a négyezreknek kenyér
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rel, meg hallal, amikor még a kevésből is maradt.
Talán több, mint volt. Azért csoda, hogy higyjük ! És higyjük, hogy ha 5000 volt a száj, azt is
mind jólakatta Krisztus csodája. Krisztus kegyel
méből. Amelyik mindig megtöltötte a magtárakat.
Csak az antiszociális, rossz emberség, csak a maga
hasznán aggodalmaskodás akaszt kegyes szavak
kíséretében: magántulajdon szentsége, — tulnehéz lakatot a magtárakra.
Ez a hite a csodában, abban a csodában,
hogy Krisztus a javak elosztását úgy tudta intézni,
hogy mindnyájan jólaktak, ahányan csak voltak,
ez a hite szintén eleme a szocializmusnak, mint
gazdaságtudományi elméletnek. Jólakik min
denki ezen a földön kenyérrel, hallal, jólakat
Krisztus mindenkit, csak az elosztáson kell
krisztusi módon valamiképpen segíteni! És ezt
a módot a javak elosztásának a közre való bízá
sában találta meg a szocializmus.
(Folytatjuk.)
Immendingen Mihály
A »Christliche Welt« október 19-i száma fel
tünteti azt a viszonyt, amelyben az angol m unkás
párti korm ány tagjai az egyházzal szemben van
nak. MacDonald presbyteriánus, néhai felesége rend
kívül buzgó keresztyén asszony volt — életrajzát ő
maga megírta. — Snowden methodista, Hender
son m ethodista prédikátor, Thomas baptista vasár
napi iskolában csoportvezető volt. Miss Bondfield
erősen támogatja dr. O rchhard hires londoni lel
készt munkájában, maga is tart vallásos szónoklato
kat, Clynes is vasárnapi iskolás volt, Alexander
az adm iralitás első lordja baptista prédikátor, Gra
ham, keresk. miniszter congregationalista, Adam
son, skót állam titkár, baptista. Benn kapitány és
Lord Arnold congregationalisták. Le es Sm ith sza
bad egyház tagja, Lansburger az anglikán egyház
működő tagja. Ebbői látható, hogy valaki lehet na
gyon jó szocialista, de egyúttal keresztyén egyhá
zának is hü cselekvő tagja.
Jeleztük már, hogy N yáry Pál ref. esperes
»Az Ur az én vigasztalóm« címen szenvedő és szomorkodó keresztyének szám ára elmélkedéseket és
imádságokat tartalmazó kis könyvecskét adott ki. A
müvecske 64 oldalon 30 elmélkedést és vele kap
csolatos imádságot tartalmaz. A betegek, szenve
dők, szomorkodók lelkét legjobban kínzó, gyötrő
kérdésekre ad feleletet összegyüjtvén a bibliának
azon drágagyöngyeit, melyek az Istenbe vetett h it
nek bizodalomnak erősítésére, a szívnek megaláz
kodására, a szenvedések és m egpróbáltatások en
gedelmes és készséges elviselésére leginkább képe
sítik az embert. Hitből szól a testvérhez, ki szenved
és bizonyára nem téveszti el célját. Kívánjuk, hogy
e derék könyvecskén legyen Isten áldása, hogy
minél több testi-lelki beteg erősítésére, megbékéltetésére és meggyógyitására szolgáljon. Ára 50 fill.
Kapható a szerzőnél Pécsett, ki tömeges rende
lésnél kedvezményt is ad.
Tagsági dijai fizettek: Asbóth Oszkár, Bán
hegyi Aladárné, Bársony Oszkár, Fülep Zsigmond,
Glos Barnáné, Gyulai János, Havalda Endre 2—2
P, Hübsch Károly 4, Káresz Sámuel 3, Kondor
Károly, özv. Mikolay Lászlóné, Mehnert Ernőné,
dr. Pap Mihály, P urt Ernő, Purt Ernőné, Reinl
Sándorné, Schmelczer Pál, dr. Zathureczky Miklós
2— 2 pengőt.
Mexikóban a vallási háborúnak most mutatkoz
nak a komoly következményei a róm kát. egyház
kárára: az ifjúság nagy .része elfordul ettől az
egyháztól s egyúttal a vallástól is. Vannak azon
ban olyanok is, kik a protestantizmushoz szegőd
nek. Az Alig. Ev. Luth. Zeitung megnevez egv 1200
családból álló plébániát, melyből 221 család kitért.
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
December tió 8-án d. u. 5 órakor adventi istentisztelet.
Decern tier hó S-án d. e. 9 órakor ifj. isteni.: iiaál.
11 órakor istentisztelet: Mohr.
délután fél (> órakor a Mária Dorottya Nőcgvlet műsoros teadélutánja.
December hó 13-án d. u. 5 órakor adventi istenliszt.
December hó 13-én <1. e. 9 órakor ifi. istent.: Maiz
(1. e. 10 órakor német istentisztelet.
11 órakor istentisztelet: Ruzicska.
Kereszteliiik: dr. Beloliorszky (iábor orvos s
Janovics Ix*a *Éva leányát: Margit Jolán l.iviát,
dr. Csendes Sándor orvos és Székely Márta leányát:
Klára Ibolyát,. Kunmer Imre csapos s Gebhardt
Katalin fiát: Imrét.
Eskettük: Szedcnics István villamosvezetőt Jánosik Annával. Molnár Ferenc György géplakatost
Haviár Emíliával, dr. llinléder Fels Zo tán ma
gántisztviselőt Húsz Klárával.
Temettük: ózv. Szalkay Gyű Iá né, szül. Yaszits
IzalH'llát. Hűek Ernő kereskedösegédet. Soltész Ferencne. szül. Kapás Etelkát. dr. Nősz Gyula és
t ’jlelky Anna leánykáját: Agikát. Balogh János kómuvessegédet, Hoitsy Sándor ny. más főfelügyelőt
Szánthó Ilonka tanárjelöltet.
M<. njiink a M ária D U t R n

Nó-giF-l d.-c. s iki

teadélnlánjara. A bevétel a karácsonyi felruház ml
segíti elő.
A budapeatl-Hpólmezel Ideg- és ehnegyógj intézel
cvang .és ref .vezetőit, orvosait, ápolókat. személy
zetet és betegeket és a környéken lévő villáknak
lakóit minden vasárnap reggelen kis harangocska
szól itgatja. hívogatja az istentiszteletre. Akik a hivószónak engedelmeskedve elindulnak. Ixddog szívvel
örvendeznek annak a tiszta, művészi egyszerűség
e n is nagyon kedves kis hajléknak, imateremnek
látásán, mely minden kórháznak díszére, becsületére
és áldására szolgálhatna. Csak a szeretetnek lelke
építhette ezt a hajlékot az Istennek dicsőségére!
Nem is hiányzik ebből a hajlékból semmi sem.
mert az intézetnek cvang igazgatója. F a b in y i R u d o lf
fő o r v o s mindenről gondoskodik. Szükségtelen a hoszszas könyörgés, egyszerű, csendes kérésünk is elég
volt ahhoz, hogy a nehézkes, barnakütésü énekes
könyvek helyett uj dunántúli énekeskönyvek ke
rüljenek Istennek eme hajlékába. Ott áll az oltár
a kegyszerekei és dolgos kezek művészetével készí
tett térítőkkel, melyeket d r. F a b in y i R u d o lf n e, a :
ir/a zg a tó n a k r. k o t., d e m in d e n k ib e n te s tv é r fii te k in tő
feleselje és S tim a k o v ic s B élúnfi k t c s k e m fit i tm n k U /azgató n e je ajándékoztak az l'r oltárára, ott a szó

szék. ahonnan vasárnanról-vasárnapra cv és ref.
lelkészek ajakáről felváltva hangzik az Isten vi
gasztaló üzenete a gyülekezet felé, ott a harmonium
es S c h u le k Im r e V ili . o s z t. ta n u ló művészi játé
kával emeli a megfáradt eml>creket az ének hang
ján a magasságokba. Es e hajléknak népe buzgó,
egyházukat szerelő ápolónők könnyebb «elegekkel
szorgalmasan eljárogatnak és szívesen megtesznek
mindent, virággal diszilik az oltárt és énekes könvveket tesznek az újonnan érkezeitek elé. így néz ki
a mi evangélikusaink élete Lipótmezőn, áldja is
meg az Jsten ezeket a derék embereket és szolgál
jon az <"> buzgöságuk mások számára is biztatásul
és példaadásul! — R.
A Szász Károly crnlcnnúriumi bizottság no
vember 3-án tartotta alakuló gyűlését a tudomá
nyos akadémián Kozma Andor elnöklete alatt. Yoinovich Géza, I). Ravasz I,ászló püspök. Papp Fe
r e n c debreceni egyetemi tanár és Szaoolcska Mihály
méltatták Szász Károly hazafias, irodalmi, egyházi
es társadalmi munkájának jelentőségét. A bizoltság mely magában foglalja magyar közéletünk,
egyházi és társadalmi életünk sok kiválságát, meg
alakult és előkészíti Szász Károly müveinek ju
biláns kiadását.
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Szász Károly püspök emlékezete. A Dunáméiléki ref. egyházkerület R a v a s z püspök és T e le k i /
fögondnok elnöklete alatt november 24-én a ref.
theológia dísztermében emlékünnepet rendezett egy
kori nagynevű püspöke, a költő és műfordító S z á s z
Károly születésének 100 éves fordulóján. Beveze
tőül R a v a s z püspök imádkozott és bibliát olvasott.
I tána a theoi. énekkar L o s o n c z y Fajosnak, a néhai
püspök emlékének szerzett kórusát adta elő a szerző
mesteri vezényletével H a m a r I. Iheol. tanár emlékbeszéde
Szász
Károlyhan az embert, a csa
ládfőt, a papol, a püspököt és az írót méltatta.
Első titkára volt neki. K iss Ferenc színművész
Szász K emlékverseket olvasott fel. Végezetül Ravtisz I,. püspök megragadó záróbeszédet mondott.
Ítészünkről az igen nagyszámú és előkelő közönségü emlékünnepen R a d v á n s z k y és Z e le n k a felügyclii S z i l i n i / i egyel l'öjrgy/n és lapunk főszer
kesztője S z lá v ik veit részt Mink is áldjuk dicső
emlékezetét. ( S z .)
\ zsinati nigyhi/olt*ág f. é. október 2H. és 29
napjain Budapesten 1). br. Itadvánszky Albert egye
temes felügyelő elnöklete alatt tartott gyűlésein
megállapította azokat az alap- és irányelveket, me
lyekei az összehívandó zsinat elé kerülő javasla
tokban érvényre juttatni kivan. A munkálat hét
részből áll. Futólagos áttekintés után is megállapilhuljuk. hogy lényeges reformokról folynak ko
moly tárgyalások. Az egyes reformokra alkalom
adtán bővebben kitérünk.
A brit és külföldi biblialársulit londoni könyviára a társulat 12."» éves fennállása alkalmából ér
tékes ajándékot ka|M»lt. Dr. Gasler Moses, a szephard zsidók voll főrabbija, hires keleti nyelvész
az u. ti. szamaritánus penlateuchnak egy máso
latát ajánlotta fel a könyvtárnak, melyet a sza
maritánus főpap egyik fia másolt 1900-han. Kz a
könyv ÍMJG szakaszra van felosztva és némi tekin
tetben eltér az ótestamentumban található pentateuchtól
Mózes őt könyve). A szamaritánusok
száma ma már csak mintegy 2U0 lélekre tehető
és Nablusban laknak, mely a régi Sichern helyén
van.
November 12-én halt meg Amsterdamban a pro
testantizmus védelmére alakult nemzetközi szövet
ség elnöke d r. inni W y n g a a r d c n 53 éves korában.
A holland egyh. életben az volt a törekvése, bogy a
kül. rclckczcleket közös munkára hozza össze. A
nemzetközi szövetségnek 21 országban 34 egyház
a tagja. Az uj elnök választásáig dr. Pfannenstill
egyetemi tanár (Eund Svédország) vezeti a szö
vetség munkálatait.
A Keresztyén Család« december 1-én megje
leni számában vezércikk olvasható »A három ló
rin! cimmel. Ebben az iró idéz R u rtjio pápai Követ
nek jelentéséből, melyet a mohácsi vész idején
küldött Rómába. »Az államnak nincs semmije, a
magánosok meg nem akarnak adni, engedelmesség
alig van, az urak egymástól rettegnek, a király
mindenkitől. Semmi előkészület, semmi rend nincs
s ami lalúit még rosszabb, vannak, akik nem is
akarják, hogy az ország védekezzék.«... »Ha az
országot meg lehetne mentem három forinton ebből
a nagy veszedelemből, amilien most van. nem
hiszem, hogy akadna három cinlx*r, ki azt a há
rom forintot ideadná!« így a pápai követ, ki
személyes megfigyelései alapúin ismerte hazánk szo
morú állapotát. — Ezt azért tartjuk érdemesnek
a felújításra, mert nem is olyan nagyon régen
tudós fegyverzettel küzdő iró a mohácsi vészért való
felelősséget Luthernek és a reformációnak nya
kába akasztotta. Az idézetből látható, hogy mennyi
igazsága lehetett á vádnak.
A Keresztyén Ifjusági Egyesületek budapesti
gyűlései. 16 esztendeje annak, hogy Budapesten
néhány lelkes ember megkezdte a keresztyén ifjusági egyesületi munkát. 20 esztendeje annak, hogy
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége hiva
talosan is megalakult. Ez alkalomból tartják az
Ifjúsági Egyesületek Budapesten december 7—8-án

Hegyen épített város

164

jubileumi nagygyűlésüket. December 7-én d. e. a
vidéki egyesületek hivatalos kiküldődéi tanácskoz
nak, ugyaneznap d. u. szombaton 4 órakor pedig az
Üllői-ut 24. szám alatti díszteremben lesz . a Szö
vetség nyilvános közgyűlése, melyen számot adnak
az elmúlt 3 év munkájáról. Megállapítják a követ
kező 3 év programját és megválasztják az új Nem
zeti Bizottságot. Este a Deák-téri evangélikus temp
lomban lesz ünnepély, vasárnap pedig december
8-án a budapesti templomokban em lékeznek meg a
keresztyén ifjúsági munkáról, mig vasárnap este
fél 6-kor a Kálvin-téri református templomban a
jubileumi ünnepség folytatódik.
Lelkészbciktalás. November 17-én iktatta be
fíroschkó G. A. esperes kispesti egyházközségünk
lelkészét: Nandrássij Eleket. A lelkész a beiktatás
lilán hatalmas beszéddel köszöntött be arról a
kérdésről, hogy kit és mit prédikáljunk. Az ünne
pélyen Raffay S. püspökünk is megjeleni és a
disz közgyűlésen »bizonyságot telt« az uj lelkész,
mint szolgatársa eddigi szolgálatairól. Az ünnepé
lyen, amelyen Kispest összes egyházi és polgári
hatóságai is képviselve voltak. Kemény L buda
pesti igazgató lelkész, Sommer Gy. egyházai, főjegyző,
Szlávik M., az eperjesi theologian az uj ielkész
voll tanára, sőt Nyíregyházáról édes szü'ei is meg
jelentek. (Sz.)
Hegyen Épített Városra adakoztak: Bársony
Oszkár 3, Csillag Ferenc 3, Evang. N őegylet Szé
kesfehérvár (5, Fülöp Zsigmond 3, Fejérváry László
3, dr. Hampel Antalné 6, Ivánvi Gitta 3, Káresz

Olvasóink szives figyelm ébe!
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, <gy szem
üveg olvasáshoz, Íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb garantia mellett.

Libái

optikai

specialista,

Andor

lencsegyártó

Budán, II., Fő-utca ’4. — Telefon: A. 535— 26. — Alapítva 1846
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Sámuel 3, özv. Kertész Lajosáé 6, Kopeczny Ignác
3, dr. Kozma Jenöné 20, Krőmer János 2, özv. dr
Krompecher Ödönné 0, özv. Mészáros Mihály né 3
Naményi Konbz Nándorné 6, Németh Sámuel 3
Németh Sándor 3, Pakányi Ferenc 6, Pintér Mar
git 16, Raics Lajos 6, dr. Ráth Zoltán 3, Sándor
Jenő 10, Saxlehner Kálmán 6, özv. dr. Schneider
Károlyné 10, Sümeghy Károly 3, Somogyi Ma
riska 5, Sztrokay József 2, Tintner Ernő 3, dr.
Tirser Ernő 1.50, Tomasek Emma 3, VVeisz Gyula
6, dr. Werner Gyula 6 P.
Befejezés. Lapunk f. é. 19. sz.-ban (155. oldal)
»Nyilatkozat« cimen többek között az a kitétel fog
laltatik, hogy a lelkész ellen »a mostan folyamat
ban levő eljárás elsősorban a püspök panaszára
indult meg.« ^ Az illetékes egyházm egyei törvény
szék elnökségétől nyert felvilágosi tás alapján olykép
helyesbbilem a közlést, hogy a lelkész ellen a je
lenleg folyamatban levő fegyelmi eljárás egyrészt
a bányai egyházkerület fegyelmi választmányának
határozata, másrészt dr. Krivoss Árpád és tár
sainak fegyelmi panasza alapján indult meg. —
Iliiü l Ármin.
Dr. Kováts J. István ny. államtitkár, egyház
kerületi főjegyzőt választotta meg a KIÉ Nem
zeti Bizottsága a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Világszövetségének végrehajtó bizottságába "Magyarország képviseletében. Magyarországot érte ugyanis
az a tisztesség, hogy egyike lett annak a hét mozga
lomnak, amelyikből választott képviselők kerülnek
be (tehát nem hivatalból) a végrehajtó bizottságba.
Orvosi hir. Dr. Máthé Lajos fogorvos, pro
testáns egyházlag, IV.,
Királyi Pál-utca 20. sz.
alatt fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős
kedvezményben részesiti. Rendelés 10—1 és 4—6
óráig.

Tanuiólányt keres női szabósághoz Ilill-szalon.
II., Fő-utca 7. sz. I. 12.
A »Fébé« Ev. Diakonissza Nőegylet az ádventi
vasárnapokon d. u. 5 órakor ÜUőí-ut 24. II. vallásos
összejöveteleket tart, melyre mindenkit szeretettel
hiv.
Kozma Lajos hentes és mészáros Keleti Károly-utca 13, ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit.

Krausz Rezső
utca 50. a Budai

kályhásmester II., Csalogány

Apolló mellett (Tel.
hitteslvéreknek jelentős kedvezményt ad.

546—67)

Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., Medveju. 19. ajánlja
elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.

G ärtner
v i l l a m o s s á g i

Á goston
v á l l a l a t a

Budapest V., Wurm utca 3.

Telefon:

Aut omat a

8 1 6 — 54

Szállit i z z ó 1 á m p á k a t és m inden v i l i a m o s c i k k e t.
Szerel
ja v it.
^
E vangélikus h íttestvéreink szállítója

Első Ifagyar

AZ ÖREG DIÓFA
ÉTTERMEI
T U L A JD O N O S

HOFFMANN JÁNOS

I., P Á L Y A -U . 3
E S T É N K I NT
CIGÁNYZENE
Esküvőkre és társasvacsorákra kül ön h e l y i s é g e k

Á lt a lá n o s B iz t o s it ó T á r s a s á g
A lakult 1857-ben. — B udapest, IV., V igadó-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:

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

WODIANERF. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3 -5 -7 .
Felelős: Kiss Ferenc

Telefon: 895-11
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A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG EGYHÁZI ÉS P O L I T I K A I
FŐSZERKESZTŐ

Dr. SZLÁVI«

BUDAPEST. IX., JURÁNICS-U. 13
FÓ M UN s ATARS ;

HLAVÁCS
b

ELÓFIZE1ÉS FÉLÉVRE 3 PENÜÓ

MÁTYÁS

KORNÉL

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG
51141. sz

postatakarék -csekkszAmlájAra küldendő

KIADÓHIVATAL BUDAPEST, D0NÁ1I-U. 49. II EM. 15

H E T IL A P JA

FELELŐ S SZERKESZTŐ
É S KIADÓ

HOTTL

ÁR MI N

B U D A PE ST , 1, VERBÓCZY-U. 28

pedig a; diók diet, hogy m egismerjenek idged, ai egredúl igái Isteni és akii e lk ü ld i, a Jézus Irisitu stl János er. 17.3

Ezsaiáskarácsonya
Kzsaiás 28.. lt>.. IS
Ezért így szól az l'r lsten: íme Sionhan vgy kö
vei leltem 1c. egy próba
kövei. drága szegletkövei,
erős alappal, aki benne
hisz. az nem fül. — Es
eltöröltetik a halállal való
frigyetek és a sírral való
szövetségiek meg n°m áll.

A magyar életbe heidegzett
karácsony
voltakép latin szó. a carnatio . a meglcstesűlés fogalmának elmagyarositása. Carnatio
karácsony az Ige testet öltésének, a Messiás
lestlx* önözésének, a Krisztus születésének széni
ünnepe.
Amig testbe öltözött, mint sóvárgás és vágy
hasogatta az eget. Ez a testetlen vágy némely
századot úgy megszaggatolt és megrázott, min!
amikor a tisztátalan lélek robbant ki Jézus
parancsára a kapcrnaumi őrdöngősből, más
kor meg akkor kapott életre, amikor a Bűn
aranyserlege csordult ki a tulöntés hevétől. A
Messiás testetlenül is, karácsony előtt is oh
járt a zsidó nép szivárvány hidján. beletcstesült
agyuk sejtjei!*1, szivük vágyakozásába, eml**ri igazságérzetük be és istenes reményeikbe.
A Messiás élt mint Eszme és amit az embe
rek nagyon leimádkoznak az égből, annak testet
kell öltenie. Mikor Jézus ráeszmélt testetlen,
évszázados előbbi életére, szemébe mondta el
lenségeinek :

Mielőtt Ábrahám lelt, én vagyok!
l->sai;is lelkén b cl ömlött a titokzatos kará
csonynak a vágya, amikor Isten keze lenyui
az égből err.* a bűnnel fertőzőit földre és le
leszi Sionhan a próbakövet, a drótja sz-'jlrl
követ erős alappal. Az Isién fel fogja ixmtani
az eszeveszeti omlx'rck frigyéi a hallálal és
szétzúzza a sírral való szövetségükéi. Jeruzsá
lem gúnyolódó férfiai. a hálálom korlátlan bir
tokosai. akik oly nyugodt biztonságban érzitek
magatokat és dicsöségtekct a/ időtlen idők vé
géig gondoljátok, jaj néklek, ha Isién leteszi
a Próbakövet a földre. Ez a Próbakő vizsgálja
ki szivetek hamisságát, önzésü k orgiáit, nyo
morultak igazságát, eltiportak dicsőségét. Azt
hiszitek ti csufolódó férfiak, akik uralkodtok ;*
népen, amely Jeruzsálemben lakik, hogyha a
hazugságot választottátok ollnlinul és a csalás
ban el rejt őz köd telek fEzsiás 28, 15.', a Pró
bakő éle nem hasítja meg a li hazugságtokai
é« csalástokatV Jeruzsálem kapui előli dübö
rögnek Assur harci szekerei, azt hiszitek, hogy
elég az. hogy ti titkos jegyzék váltással összeszürtétek magatokat az ellenséggel és biztosí
tottátok életeteket Jeruzsálem bukása esetére
is? Ti bíztok abban, hogy Ozirisz oltárai előli
áldoztatok, Adonisz palántáit elülte!lélek, a Ha
lál isteneinek fogadalmat tettelek, tehát bajotok
nem történhetik? Eljö rátok mégis az oslorzó
áradat, jég söpri el a hazugság oltalmát és
vizek ragadják el a búvóhelyét . eltörölletik
a hallálal való frigyetek és a sírral való szö
vetségiek meg nem áll (Ézsiás 28. 17 18.'),
mert a Szegletkő nem a Halállal, hanem az
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Élettel való szövetségnek a köve, a Messiás az
Klet kenyere, az Élet vize, az Élet fejedelme...
*
Senki sem él, aki nem szeret. Aki gyűlöl,
a halálban marad. A halálnak ma is sok a
szövetségese. Dickens örökítette meg ezt a tí
pust gyönyörű »Karácsonyi ének«-ében. Van
nak emberek, alak még karácsonykor sem tud
nak fölmelegedni, nemesebben érezni, igazi
Scrooge-tipusok. A nagy angol iró ezt mondja
róluk:
Kemény ember volt, kapzsi, fösvény, fogas,
szőrösszívű, irigy, vén, bűnös. Kemény és ri
deg, mint kova, melyből acél még soha szik
rát nem csiholt; titoktartó, magának élő, zár
kózott, mint az osztriga. A hidegség, mely belőle
áradt, megfagyasztotta vén vonásait... Mint fa
gyos zuzma. a leple be fejét, szemöldökét és
borostás állát. Alacsony hőmérsékletét magá
val vitte mindenüvé. Irodáját jégveremmé tette
forró nyárban és egy fokkal sem engedett még
karácsonykor sem.
Pedig karácsonykor fel kell engedni min
den szívnek. Mert az Isten szive hajol le az
emberekhez. Az Atya küldi hozzánk a Fiát.
Hisz karácsonykor még a természet is ünnepei.
Lagerlöf Zelma szerint karácsony éjszakáján
a vizek megakasztották folyásukat, a legcseké
lyebb szellő sem rezgeti, sőt még a nyárfa is
abbahagyta remegését. A tenger partján hul
lámok nem mossák a partot és a sivatagban
a ho nok nem nyikorgóit a talp alatt. A fű nem
mert nőni, a harmat nem tudott lehullni és a
virágoknak nem volt bátorságuk, hogy illatot
árasszanak. Ezen az éjszakán a vadállatok nem
vadásztak zsákmányukra, a kígyók nem ha
raptak ...
Csak az ember nem tudná áhitatos imá
datát fönntartani karácsony szent ünnepén?
Amikor megnyílt az Ég és az Isten keze le
nyúlt a földre hozván a Drága Szegletkövet?
Ezen a Szegletkövén épül minden szépség, min
den jósága minden önfeláldozás, amit az ember
szive csak megközelíteni képes. Jézus lett az
emberiség minden értékének a mérője és próba*
köve. Halott ember, aki a születésén örülni
nem tud. Szomorú, elhagyatott, magános élet,
mely nem tárul ki széles kapuival a bethlehemi
bölcső előtt, melyben szunnyad a halált győző
szeretet. Boldog élet, melyből kicsordul a ka
rácsonyi öröm és a hála Isten kegyelméért!
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K ié a Karácsony?

Karácsonynak két oldala van. Az egyik
csupa fény. Olyan, mint a legszebb álom, a
leggyönyörűbb költemény. A másik komoly
valóság, amelyben árnyék, hideg és szomorúság
is akad, a nap azonban mégis átvilágít rajta.
Karácsony költészete az evangéliumokat is
bearanyozta sugaraival.
Krisztus születésének és gyermekségének
csodálatos története derűs költészet, amelyben
még a szent szülők hajléktalansága és Heródes
gonoszsága is csak a fényt még jobban kiemelő
és még csillogóbbá tevő árnyék szerepét tölti
be. Ugyanaz az érzület, amely azokat az el
beszéléseket létrehozta, tovább adta, feljegyezte,
az evangéliumokban fenntartotta és a keresz
tény világnézet szerves alapjává tette, két év
ezreden át tovább szövögette, tovább füzogette
ezt a fonalat. A régi apokrif evangéliumok
képzeletük minden gyöngyét és drágakövét fel
használták Krisztus születésének és felnöveke
désének a kiszinezésére. De mellettük nem nyu, godott a népköltészet sem. A maga naiv virá
gaival ez is feldíszítette a megváltó gyermek
szivéhez nőtt alakját.
Eddig ezeket a szent legendákat tudós mun
kákban lehetett együtt találni, apokrif Írások
gyűjteményeiből, vagy Daehnhardt Natursagen zum neuen Testament« cimü nagy tudós
munkájához hasonló könyvekből kellett öszszekeresgélni. Most van már olyan könyv is,
amely a tiszta áhitat számára tudományos ap
paratus, jegyzetek és hivatkozások, kritikai meg
jegyzésekkel való hangulatrontás nélkül csörgedezteti ennek a meseforrásnak a vizét.
Walther Schmidkunz irta, Mathilde Adc né
hány bájos képpel illusztrálta ezt a kis köny
vet, amelynek »Christusmaerchen« a címe. Eb
ben az áhitatos mesemondás hangján felvonul
nak a Krisztusról szóló legendák. Apokrif írá
sokból, keresztény népek ajkáról lejegyzett naiv,
mennyek titkait sejtető, de azért földszagu tör
ténetek következnek benne egymás után.
Hogy is volt csak?
A világ atyja és szent fia már a világ ke
letkezése előtt együtt éltek. Az atyának akkor
is sok dolga volt szerte a mindenségben. A
fiú gyermekkézzel sárból golyókat kerekített.
Mikor az atya visszatért, arra biztatta, hogy
hajítsa a magasba a sárgolyókat. A fiú felhajigálta sárlabdáit. Azok fennakadtak a le
Enclreffg János. vegőben, fényleni, izzani kezdtek. így lett a
világ, igy lettek a csillagok, a nap és a hold.
Aztán a földnek nagyon rosszul kezdett
Olvasóinknak Isten atyai kegyelméből gaz
dagon megáldott karácsonyi ünneplést kívá menni a sora. A fin eltökélte, hogy lejön a
nunk. Érezzék azt a nagy szeretetet, melyet földre és segít.
Mikor lejövőben volt és József elment, hogy
Isten szent fiában ajándékoz e világnak és
sugároztassák azt tovább egész leikökből: mu megszületését segitni bábát keressen, csodát lá
tassanak jó akaratot minden ember iránt. Csak tott: megállt a szél, megszűnt a viz csobogni,
igy lesz majd békesség a földön az emberek elhallgattak a madarak, megmerevedtek egy
között és csak a szeretet által munkálhatjuk pillanatra az emberek... Ez volt a pillanat,
Isten dicsőségét. Dicsőség legyen Istennek!
amikor a fin megszületett.
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A szent anya tikkadtan, fájdalmaktól e l
csigázva vándorolt a pusztában Nem volt senki,
aki segítségén1 siethetett volna Száraz nyelve
a szája padlásához tapadt. Szeme elborult s
amint lerogyott, egy öreg, korhadt, halottnak
látszó pálma törzsébe fogódzott bek*. így hozta
világra fiát. A nagy elhagvatoltságban már
szinte belenyugodott abba, hogy meg kell halnia,
mikor egyszer csak azt látja, hogy a lába előtt
forrás fakad, friss viz csörgedez, a feje fölött
kizöldel a pálma s a lombjai közt érett fürtjei
vel esügg és odakinálkozik neki a datolya.
Vagy a másik változat szerint: az istálló
ban jön a világra és sírni kezd. Anyja a gazda
lányát kéri: Jer. csilitsd el a fiamat! A lány
mutatja, hogy keze bénán esügg alá
Akkor
gyere, érintsd meg azt a gyolcsot, amibe l>egöngyöltem'
A leány kiapadt szemére mulat, hogy nem
lát s nem tudja, hol a gyolcs, amit meg kell
érintenie. De aztán tapogatózni kezd, s amim
eléri a jászlat, amelyben a fin fekszik, egy
szerre megnyílnak a szemei, meggyógyul a
karja, ölébe veszi, s úgy ringatja el a kis
fiú t. . .
Az állatok állják körül. Hideg vau. s az
istállóban a takarmány kevés. Az. anya kéri
a lovat, ne egye meg mind a szalmát, ami elölte
van. Hagyjon belőle a gyermeknek is. A ló
nem hagyta abba az evést. Ezért kell folyton
ennie, s azért nem lakik jól soha. A tehén,
amelynek a Ixjrját a kis gyermek első ajándé
kául szánták, odatolta a gyermek alá az előtte
levő szénát és lehelletével is melengette a gyer
meket. Áldott is érte. meri kétszer is megrág
hatja ugyanazt az ennivalót ..
A hó pedig szent karácsonyeslén? Agyában
szendergett a jó juhász. Azt álmodta, hogy meg
született és fázik a világ megváltója Hóna alá
fogta ágyát, s útnak indult, hogy megkeresse,
puha ágyába fektesse, meleg dunnájával Indak a r ja ... Ahogy ment. angval jelent meg. az
téritette vissza azzal a szóval, hogy a fiúnak
a világ javáért kell eltűrnie a hideget és a
kemény fekvőhelyet. Azóta a juhász rég a
mennyben van. Valahányszor eljő szent ka
rácsony napja, fogja a párnáját s nevetve szórja
ki belőle a friss fehér pillét, hogy betakarja
a fázó földet s a benne didergő kis csirákat...
Az angyalok megjelentek a mezőn. De az
erdőnek is meg kellett tudnia a szent örömhírt
Egy szürke bogárka járt az angyal után s ta
nulgatta a dicsénekel. Az angyal végre észre
vette. Szívesen felolvasta neki s le is irta egy
pici táblácskára az örömhírt. Hogy pedig a
Ixigárka az erdő sötétjében is el tudja olvasni
az üzenetet, arany hajából egy szálnak a vé
gét lecsípte s a Ixigárka szárnya alá dugta.
Ennek az angyalhajnak a vége világit a Szent
János-bogárka m écseseként...
A fiúcska nőtt és voltak nyugtalan napjai.
Maria dudolgalotl neki és ringalgalta. Egyszer
azonban még ö is belerekedt és lielefáradt.
Ahogy fáradtan lehajtotta a fejét, a kunyhó
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egyik surkában ott ülő kis madár próbálgatta
az anya dalát tovább folytatni. Mária ámulva
nézett fel Egy csalogány volt ott, meg is ál
dotta azzal az adománnyal, hogy oly szépen
énekeljen, mint ö maga.
A betlehemi istállóban a jászol felett egy
pók szövögette hálóját. Mária ijedten nézte mun
káját. Elszörnycdve gondolt arra, mi történik,
hogyha a pók a fiúra esik?! De a jászol sar
kának egy reves hasadékáhan fészket épített
a kis ökörszem Egy pelyhecskét ho ott éppen,
hogy kibélelje fészkét, mikor meglátta a csúnya
pókot. Ekkor Mária hálából piciny koronával
ékesítette a fejét s a kis ökörszem a madarak
kis királya lett
.\ pásztorok pedig?.. József a hideg tél
ben valami kis parazsat kért, hogy gályákból
és levelekből az istállóban tüzet rakhasson és
valami meleget csinálhasson
A pásztorok
é vöd ve kérdezték: hova tegyék a parazsat. Mir**
József odatartotta a sapkáját A pásztorok e l
csodálkoztak és mentek utána Azért, hogy tü
zel adlak Józsefnek, megnyílt az ég és leomlott
rájuk a mennyek minden fényessége: ők vol
tak az. elsők, akik meghallották a nagy öröm
hírt ...
így |KTeg egyik történet a másik után. Az.
egyiket a bolgárok, a másikat orosz puszta la
kói, a harmadikat Szicília, a negyediket a szent
föld népei. az. ötödiket az arabok lx*szélik. Mimi
egy-egy virágszál Krisztus soha el nem hervadó
dicsőségének a koszorújában
Ezt a sok drága kincset egy kicsiny köny
vecskében vagy annak a nyomán mind oda
lehet önteni a karácsonyfa a lá ... Micsoda ra
gyogás támad b elő le!... Krisztus dicsőségének
a visszfénye ott ragyog m indegyiken...
Ez a karácsony? Csak az egyik része. Az
a fele, amely a gyermeké, akik még benn él
eik a mesevilágban, aminthogy ezek a népek
is gyermeteg hitük virágjaiként hintik ezeket
a virágszálakat megváltójuk lába elé.
A nagyok számára a karácsonynak egész
más képe van. A nagyok nagyon jól tudják,
hogy az örök karácsonyi legenda virágai mi
lyen múló virágok. Minden évben kinyílnak,
megmutatják szépségeiket, kiárasztják gyönyörű
illatukat, mögöttük, mellettük és utánuk azon
ban az életnek csak fagya és hidege van és
az egész légköre más. A mennyei békesség
csak a karácsonyéj áhítatában létezik. A való
ságban az emberek tépik és marják egymást.
A valóság az. hogy a létért való harc megállás
nélkül folyik. A valóság az. hogy a karácsony
békességében a fiú és a szent család sem ma
radi meg. A fiú sem maradi fiú, hanem meg
nőtt Karja mcgacélosodott, hangja megférfiasodott. Járt (ialileában, megfordult a hegyen,
bevándorolta a szent föld poros utait és fel
ment Jeruzsálembe is. amely régtől fogva ül
dözte és mcgfeszitelli* a prófétákat, az ur leg
nagyobb küldötteit ... A gügyögő csecsemő, a
drága gyermek emberré nőve lelkélxm és vál
lán hordozta a meg nem értés terhét, homlo
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kára barázdákat vont az emberek hálátlansága
és könnyeket sirt azon, hogy hiába tárta ki
karját, az emberek nem menekültek hozzá és
nem keresték a békesség ú tjá t...
Ez a karácsony másik ábrázata.
Hogy valami jusson belőle mindenkinek'
Annak is, aki boldog, akinek az élete paradi
csomi ártatlanságban, gondtalanságban, Isten
ölében múlik. De nem hagyja üresen annak a
lelkét sem, aki a csillogó legendák színes burka
alatt meglátja a megváltó történetének tragi
kus akcentusa vonásait, megérzi Krisztus szive
verését s hallja, hogy dobog ez a szív a sze
gényekért, a csalódottakért, a megfáradtakért, a
nyomorúságból szabadulás után sóvárgókért!
Szive együtt dobog azéval, akinek a szive kese
rűbe a sokaságot, azéval, aki tüzet hozott erre
a világra s azt szerette volna, bár még égne,
azéval, aki ettől a világtól semmit sem akart,
hanem érte életét, szeretetét, szive-lelke me
legét adta, hogy az emberek jobbak legyenek
általa.
A gyermekek, a mesék karácsonya, egy
szer volt, hol nem volt, sőt az is lehet, hogy
egészen másképen volt, mint ahogy azt apokrif
és más legendák elképzelik.
A nagyok karácsonya azonban örök vagy
legalább is addig tart, amíg az embereknek
testi és lelki békességre van szükségük s amig
ezen jóindulatú embereknek keményen munkálkodniok k ell...
Gyerekünnep. Az is. Öntsétek ki clébük a
költészet színes virágait.t De azért ti se álljatok
félre a karácsonyfa fény özöne alól. A csillogó
felszín a'att érezzétek meg ezen a napon, ami
kor a menny oly közel jött a földhöz, hogy a
békesség fejedelmének eszményei nemcsak gye
rekek szemében csillogó cifraságok, hanem a
legférfibb férfiak, a legemberebb emberek szi
vének a húrjait magasabbra ajzni is alkalmasak;.
... A jóság, & szeretet, az igazság és a békesség
evangéliuma nemcsak kegyes és Szent eszmé
nyek, hanem a világ legemberibb eszményei is.
F. P
W ahher Schmidkunznak mai elmélkedésünk
ben említett müve 1929-ben 3. kiadásban jelent
meg Paul Stangl kiadásában
Münchenben. Ära
kötve 4.50 márka.

Karácsonyi ének
Johannes Falk
»O,

du . fröhliche . .

Ó karácsonynak,
ó bo’tlogságnak
üdvöt árasztó ideje!
A föld elveszett,
Krisztus született,
örvendj, örvendezz Krisztus népe!
0 karácsonynak,
ó boldogságnak

.«
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üdvöt árasztó ideje!
Krisztus megjelent,
bennünket megment,
örvendj, örvendezz Krisztus népe!
0 karácsonynak,
ó boldogságnak
üdvöt árasztó ideje!
Dicsőség ura,
hallgatunk szódra!
Örvendj, örvendezz Krisztus népe!...
Ford.: Szimonidesz Lajos

Cftang-Cftift-Cfitang
kínai tábornok levele a B. K. B .
1 2 5 éves jubileumára

T.

A biblia nagyszerűsége abban áll, hogy az
az isteni misztériumnak teljes, mély és min
dent átölelő kinyilatkoztatása. Komoly tanítá
sai és szigorú intelmei azoknak az erkölcsi
elveknek megnyilatkozása, amelyek kapcsolatot
teremtenek Isten és ember között, melyeknek
eredménye a megbánás, újjászületés és a fő
elvekhez és az igazsághoz való visszatérés. Ke
gyesen és fenségesen a jóra biztat, a rosszal
megrója, a rejtett dolgokat napfényre hozza,
mert semmi sem márad Isten elölt észrevétle
nül. Mérhetetlen bölcsesége és hatalma az egész
emberiséget átfogta a mi urunk Jézus Krisztus
megváltásával, úgyhogy mindenki bocsánatot,
újjáéledést, a szeretet teljességét és a menny
országba jutást nyerheti el. Ez a könyv, a
biblia, a világ leghatalmasabb könyve.
A jelen levél írója megtérése óta komo
lyan és alázatosan olvasta a bibliát és ily mó
don némileg megismerte annak legfőbb elveit a
Hit, Remény és Szeretet tekintetében. Ennek
alapján azt hiszi, hogy a szeretet az élet külső
vonatkozásaiban nyilvánul meg és az egyéb
utakat teljesen külön kell választani.
Jézus azt mondta: Aki atyját vagy anyját
fiát vagy lányát jobban szereti mint engem,
nem méltó hozzám«, ennek a tanításnak az
értelmezése szerintem a következő: »Az, aki
hazáját jobban szereti, mint Krisztust, nem
méltó keresztény.« Ez nem jelenti azt, hogy
ne legyünk jó hazafiak, hanem azt, hogy a ha
zafiasság legyen alávetve azoknak az elvek
nek, melyeket Krisztus hirdetett. Ha ezeket az
elveket helyesen alkalmazzuk, akkor épp úgy
szeretnünk kell más emberek hazáját, mint
ahogy szeretjük a sajátunkat. Ha valaki szereti
és védi saját nemzetét, de rosszat tesz és nem
sajnálja a más nemzeteket, ez azJ mutatja,
hogy nem veszi figyelembe a szeretetnek azt a
törvényét, mely úgy szól, hogy: »Szeresd fele
barátodat, mint tenmagadat. Ha valaki gazda
godik mások rovására; saját magának vagyont
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szerez, tlo másokai kifoszt: területeket vagy hu
táimat szerez a háborúval, kimondhatatlan rom
lást hoz a világra. Szeressük egymást, mint
magunkat, szeressük egymás hazáját, mint
ahogy szereljük saját hazánkat, ez az igazi es
valódi szeretet. Az igazi keresztény kövesse a
mi Urunk példáját, aki nem volt köt ve nem
zeti vagy faji korlátok által, hanem prédikált
a szamaritánusoknak, meggyógyította a római
katona szolgáját és a svrophoeniciai asszony
lányát és ily módon Isten akaratát nyilvání
totta, minden megkülönböztetés nélkül, a világ
általános megváltására. Keleten és Nyugaton és
sárga vagy fehér, egyik vagy másik nemzet
vagy faj közt különbséget nem tett
A Biblia Társaság ez évben ünnepli meg
alapításának 1 2 Ö. évfordulóját. í zen idő alatt
az Önök működése folytán számtalan honfi
társamat térítették meg, mentették meg 1 2 <MHM>
keresztény kínai nevében köszönöm önöknek
önfeláldozó és jónkurntu munkájukat, mely va
lóban a szeretet törvényét mulatja. Állandóan
szivembe zárva gondolok önökre és megemléke
zem önökről naponta imádságaimban. Ezenkívül
imádkozom mindazon barátainkért, akik ö n ö
ket ezen a világon munkájukban támogatják
Bárcsak sikerülne nekünk és nekik egyesült
erővel, a Megváltó segítségével, minden nem
zetek népének lehetővé tenni, hogy Isten le v é 
ben teljesen egyesüljenek, mint az ö fiai és
lányai, mint az ö örökösei, akik a szeretet tör
vényét hirdetik. Minden nemzet és minden nép
közös szereidben és egymást segítve, udvarias
ságban és terhek viselésében, a katonai fegy
verkezést igazi gazdagsággá.
ellenségeske
dést testvériséggé
változtatva.
kiki
saját
helyén tegye meg kötelességét Ilyen méxlon
az egész világ valóban egy nagy harmóniában
olvadhatna össze és Ézsaiús XI 9. jóslása be
válna: Nem ártanak és nem pusztítnak se
hol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a
föld az Ur ismeretével, mint a vizek a ten
gert Ix’boritják.« És akkor mi az egész emlieriséggel egy szívvel és lélekkel énekelhetjük: l)i
csérjétek az Urat. óh nemzetek! Dicsérjétek
öt, óh népek, mert nagy az ö kegyes jósága
velünk szemben és az Ur igazsága mindörökké
tart.
Azt kívánom, hogy barátaink, akik az önök
igen tisztelt társaságát alkotják, az evangélium
számára az egész világban fáklyákként mű
ködjenek ezerszeres, sőt tízezerszeres eredmény
nyel. Bárcsak az Úristen szeretetet, bölcsességet, erőt, bátorságot és kitartást kölcsönözne
önöknek és bárcsak az Ur Jézus Krisztusban
rejlő gazdagság önökben megsokszorosodna!
Tiszteletteljes üdvözlettel

(Ihung-Chih-Chiany,
Isten kegyelméből a mi t runk Jézus Krisztus szolgája.
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A bibliafordításról
Nemcsak egyes emberek, de nagy alkotások,
korszakot alkotó müvek életében is vannak kü
lönösen fontos, nagyjelentőségű évek. Ilyen esz
tendő a könyvok-kőnyvének. a Bibliának sor
sában az 1929. év.
Most ünnepeltük a vizsolyi Biblia nagy
fordítójának. Kár öli Gáspárnak 100-adik szü
letésnapját Most rendezett a Brit- és külföldi
bibliaterjesztő társaság kisebb és nagyobb kör
ijén előadásokat, ünnepségeket fennállásának
125. éve alkalmából fis most került könyvárusi
forgalomba a legújabb magyar bibliafordítás:
l). /In ff ni/ Sándor Ujlcstamenliim-a, mely a mi
mai édesen zengő magyar nyelvünkön szólal
tatja meg a görög eredet ilxm megőrzött igéket.
Ez a mű. mely az ódon patináju. de számunkra
épp ezért már tagadhatatlanul idegenszerüvé
vált Károlyi-Biblia helyett a mai magyar nyel
ven férkőzik szivünkhöz, egyrészt Luther ismert
törekvését valósítja meg, ki fáradhatatlanul fi
gyelte népének licszédét, a napi élet nyelvét, az
utca. műhely, család nyelvének szellemét, mert
tudta, hogy csak. ha ezen szólaltatja meg a
német Bibliái, éri el célját, talál odaadó meg
hallgatásra és teljes megértésre Másrészt meg
nyugtató, fölemelő bizonyítéka az uj bibliafor
dítás megjelenése annak, hogy a sokat ostoro
zott, háború utáni kornak is vannak oly ne
mes. magasztos, eszményi törekvései, melyek
minden ellenkező világnézettel, eszmei áramlás
sal szemben megvalósulnak, s mivel igazak, úttá
válnak az örökélet felé igyekvők számára
E három fontos egyháztörténeti tényre esz
mélve, önkénytelenül áhitatos hódolattal kell az
úttörőre, Luther Mártonra gondolnunk, ki a
Tctzelektöl hemzsegő, anyagias világba újra eszményiséget árasztott, ki az önző, világi hata
lomra vágyó s hatalmával visszaélő pápai ura
lom helyett a lelkiismeretet tette az emberiség
urává, ki a tiszta igazságtól eltávolodott egyhá
zat kivezette az eltévelyedés útvesztőjéből.
E céljának elérésére döntő világtörténeti
mozgalmat kellett megindítania. Ki kellett emel
nie az egyházat abból a kátyúitól, melybe az
évszázadok folyamán bclerekcdt. S az az ai chimedesi pont. mely ez emberfölötti munka
elvégzésére képesilette, a Biblia volt.
Tudta, hogy az iguzlelkü, józan német nép
belátja a «'formáció elkerülhetetlen szükséges
ségét. ha bepillant a Bibliába, annak örök igaz
ságaiba
,
De ehhez szinte képtelenségnek látszó fel
adatot kelleti megoldania: minél előbb, hama
rosan német Bibliát kellett népe kezelte adnia
Az ö mélységes vallásossága, éles szelleme, tu
dományos képzettsége és elszánt egyénisége nem
ismert megoldhatatlan feladatot. Ha német Bib
lia kell, fordít, fis mivel irtózik mindentől, ami
Rómából jön, az addig forrásul használt latin
Vulgata helyeit a héber és görög eredetihez
fordul. De ekkor uj erőfeszítésre van szükség
Ráeszmél, hogy nincs egységes irodalmi német
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nyelv, amit a különböző vidékeken lakó s igen
erősen eltérő nyelvjárásit németek megértenének.
Az ő teremtő, lángelméje azonban ezt az uj aka
dályt is leküzdi. Ha nincs, hát alkot! Elődeinek
a kisérleteit is felhasználva az u. n. Kanzleisprache«-ra támaszkodva, megalkotja az egy
séges, de mégis élettel teljes, zamatos, uj német
nyelvet. Ehhez a munkához természetesen Lut
her nyelvérzékére és eredetiségtől duzzadó al
kotóerejére volt szükség. És szükség volt arra a
hangyaszorgalomra is, melyről maga tesz vallo
mást akkor, mikor elmondja, hogy hűséges,
tudós barátjával, Melanchtonnal együtt sokszor
napokig, sőt hetekig kerestek egy-egy megfelelő
szót s mégsem találtak s hogy pl. Jób három
sorát négy nap alatt tudták csak lefordítani.
(Sendbrief vom Dolmetschen 1530.) A maga
közvetlen, hasonlatokban beszélő stílusában
megkapóan jellemzi munkájának nehézségét,
mikor elmondja, hogy aki e részeket olvassa,
nem sejti milyen rögök és göröngyök voltak ott,
hol ma sima az ut és hogy jó a sima földön!
szántani, de nehéz erdőt irtani. Ő pedig nem
csak erdőt irt, de nyert birodalmát be is ülteti
virággal. Tőrölmetszett, gyönyörű németséggel
fordít. Maga is boldogan ujong fel, mikor meg
felelő helyre egy-egy jól hangzó német szálló
igét talál (pl. ex abundantia cordis os loquitur
Wes das Herz voll ist, des gehet der Mund
über.). S hogy művészi munkájának nagy köve
telményét maga ismeri legjobban, azL bizonyítja
egyik felsóhajtása: Ach es ist Dolmetschen
nicht eines jeglichen Kunst, es gehöret dazu
ein recht fromm, treu, fleissig, furchtsam, ge
lehret, erfahren, geübtes Herz!
Hogy az ő lelkében e kiválóságok mily
mértékben találtak helyet, mutatja, hogy hi
hetetlen alkotóképességével és munkabírásával
három hónap alatt lefordította az Ujtestamentum-ot s ez már 1522-ben meg is jelent, 1534ben pedig a teljes Biblia is napvilágot látott.
S az egyházi és irodalmi szempontból egy
aránt döntőfon tosságu
mii megalkotásához
wartburgi tartózkodását használta fel, mikor
Bölcs Frigyes, a dicső emlékű szász választófe
jedelem, Luther nagy pártfogója szinte erő
szakkal tartotta várában, hogy halálos vesze
delmektől ment legyen.
Áhitatos lélekkel, kegyeletes szívvel léptem
át Luther wartburgi dolgozószobájának küszö
bét, mikor Isten jóvoltából eljutottam ebbe az
erős várunk -ba s megilletődvc néztem arra
az egyszerű, nagy íróasztalra, melyen több mint
100 évvel ezelőtt megszületett a német Biblia.
Budapest.
Dr. Zelenka Margit,
az ev. 1. kollégium tanára.
Adomány. Néhai özv. Uhlniann Lajcsiié úrnő
elhunyta alkalmából Hüttl Ármin 100 pengőt ado
mányozott a budai ev. egyháznak koszorumegvállás cimén az o rgonajav'Jás céljára. Az orgona kijavilása egyházunk egyik legsürgősebb teendője. Szere
tettel ajánljuk ezt a nemes célI egyházunk tag
jainak áldozatkészségébe.
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December 24.
Lassan tipegő ormótlan nagy cipők
Négy parányi csöpp kis lábon,
Sokszínű foltok, posztódarabkák.
Két rövidre vágott katonakabáton.
Vékony kötött kis sapkáik alá
Kegyetlenül besüvit a szél,
S örvénylőn hordja egymásra a havai,
(Mig m essze,... ágyukkal versengve zenél.]
. . . Küzködve tör
Didergőn fázva két
Egymást buzdítva
Mind szorosabbra

mind előbb, s előbbre
kicsiny gyerek.
fonódnak össze
a csöpp lila kezel:.

De lám nem messze már a homályból
Világos ablakszem hívón integet,
»Jön a Jézuska.'. . . gyere Rózsikéin . . . !
»Dandikám; hisz úgy sietek ... /<
S beérve a fényes nagy terembe,
Egymás kezét el nem engedik,
Csak m ennek,. .. mennek a fa látására
Le nem véve róla könnyes szemeik.
.

Lágyan megszólal az orgona.
Térdre borul a két gyerek,
S ragyogó arccal. Isten-látó szemmel
Halkan imába kezdenek ...

'

Egy szem sem marad körülöttük száraz,
— A lélek .útja Istenhez vezet, —
»Örök dicsőség jó Atyánk Tenéked,
Minékünk a földön béke, s szeretet...«,
(1915)
PÓKAY EDV1N

Valódi b ékességszer £leí
Van egy békességszeretet, ami nem erény,
hanem bűnös gyengeség. Ha az ember a hit
legnagyobb igazságait feláldozza a békesség ked
véért, a rosszat jónak nevezi és összekötőhidaí
keres a jó és rossz között, a hazugság és igaz
ság között, Krisztus és a világ között., akkor az
Ur nem adhat áldást, hanem közbekiáltja óvó
intését: >Jaj annak, aki a világosságból sötét
séget akar csinálni és a sötétségből világossá
got, aki azt mondja békesség, békesség , ott nem
lehet valódi békesség.
Tudod mi a valódi békességszeretet? Nézz
az Ur Jézusra! Ő sohasem áldozta fel a jót,
az igazságot, tisztességet, a törvényeket azért,
hogy békességei szerezzen itt a földön. Sőt ha
dat üzent minden bűnnek, minden igazság
talanságnak, minden csalásnak, feltárta azo
kat és meg is büntette, de feláldozott mindent,
az ő javait, az ő személyes igényeit, minde
nét, sőt még az életét is, hogy békességet sze
rezzen ■
— Isten békességét — ennek a békét len
világnak.
így szerette Ő a békességet és igy szeressük
mi is!
(Fénysugár, 1929 dec. 15.)

HIRE H

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
December hó 22-én: <1 c. ti órakor istentisztelet
Kuzicska.
Deremlter hó 25-én, karácsony első ünnepen: fél lt)
órakor német islentiszt. urvacsoraosztással: Heif.
II órakor magyar istentisztelet úrvacsorával
Mohr H. Énekel a Luther Szövetség Yegveskara Mikus Csák István karnagy vezetésével.
December hó 21» án. karácsony második ünnepén:
<1. c. lt órakor istentisztelet urvacsoraosztással
Huzicska. Énekel a budai ifjúsági vegyeskar.
Vezet Mikus Csák István.
December hó 29 én: <1 e. 11 órakor istentisztelet.
Huzicska
December hó 31-én. Szilveszter estéjén: d u 5
órakor istentisztelet: Mohr Énekel a Luther
Szövetség Vegyeskara Vezet Mikus Csák István.
1930 január hó I én. ujévkor: «I e. lt) órakor nemei
istentisztelet: Schulek Tibor
11 órakor magyar istentisztelet Huzicska Éne
kel h Luther Szövetség Férfikara Vezet Mikus
Csák István
Gyász esel. Ozv. th lm an n I.ajosné szül Ha
lent Mária úrnő 84 éves korában .32 évi özvegység
után távozott az élők sorából Vele budai egyhá
zunk ritka hithuzgóságu tagját vesztette, ki páratlan
érdeklődéssel és áldozatkész s •ggei kisérte egyházi
élelünket. Gyenge és törékeny testében nagy lélek
lakozott Mint hitves és édesanya híven teljesítette
minden kötelességét és a reája mért keresztet alá
zatos lélekkel hordozta
Benne egyházunk és Lutherszövetscgünk ér
deines ügyésze: I)r UhJmann Lajos ügyvéd édes
anyját si .'atja, lapunk felelős szerkesztője nődig anyai
liüségü barátnőjét gyászolja Legyen emlékezete ál
dúlt'
Tegyetek tanít vány okka minden népeket! Az
ádventi Király híveitől és szolgáitól odaadó enge
delmességet vár Félreérthetetlen parancsa az, hogy
az cvangéliomot hirdetni kell minden teremtésnek,
minden népnek minden fajnak A tanítvány, akit
Krisztus szerelme kényszerít, nem huzödhalik félre
akkor, midőn a pogányok megvilágositásának és
az üdvösség közlésének munkája adományokat és
áldozatokat követel. Krisztus egyházának kiváltsága
és kötelessége a külmisszió. Tegyük lehetővé ennek
az egyház lényegéből folyó és dicsőséges munká
nak fenntartását és fejlesztését. A InUmissziónak
áldozatos adományokkal való támogatása a keresz
tyén ember hitének egyik fontos bizonysága Kzckben az ádventi napokban ne feledkezzünk meg
Isién országának ügyéről. Küldje be adományát
Broschko G. A., esperesnek (Hudajx'st, IV. Deáktér 1 I.) a Magyarhoni Ag H. Ev.
Misszióegyesület pénztárosának Adományokat lováhhilásrt
elfogadnak a lelkészi hivatalok is; ugyanott, vagy
az Egyesület pénztárosánál lehel tagul jelentkezni
Tagsági dij rendes lag 3 I*. pártoló tag I I*
Hitből és szerétéiből fakadó támogatási kér a .Ma
gyarhoni

Ág.

lh lr .

Hogy on építőit város
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Euang.

M is s z ió :’g y e s ü lc l« .

Lelkésziklatás Pestszentlőrincen. Komoly és
ünnepélyes keretek között iktatta be Pestszcnllö
rincen a Lövölde földisziteti nagy helyiségéin n S á r 
k á n y Béla esperes és kecskeméti lelkész árva nevelt
jét és négy éven ál volt segédjét S z á l fé r Károly
egyhangúlag megválasztott lelkészt, mely ünnepé
lyen R a jfa u püspök és M ik lc r budapesti esperes
felügyelő és egy több tagból álló kecskeméti egy
házközségi küldöttség is megjelent Ez alkalommal
hatalmas szónoklat hangzott el az esperes, a lel
kész. a püspök és a felügyelő ajakárol. Az uj
lelkészt Pestszentlőrinc minden egyházközsége és
társadalmi rétege melegen üdvözölte, amelyre a
máris rokonszenves lelkész hasonló melegséggel vá
laszolt Az üdvözlők sorában meleg beszéddel maga
u helyi prépost-plébános js megjelent K szép ün

nepély méltó bevezetője a közel álló templomépités
nek, amelyre az egyházközség máris a vásártéren
szép telket kapott. A beiktató ünnepélyen a somksárpéteri hívek is F r its c h felügyelőjük veze
tése mellett megjelentek. Az egyházközség most
már rendes
vezetése mellett szép jövőnek néz
elébe. ( S z .)
Eljegyzés.
D é v é n y K á r o ly postaföfelügyelő.
Szövetségünk ügyv . elnökének le á n y á t . M á riá i el
jegyezte T ó th I s tv á n . a m e te o r o ló g ia i i n t é z d a szs z is z te n s c .

Az újpesti evangélikus ifjúság jól sikerült Beth'••n Gábor emlékünnepélyt rendezeti december 15-én
a templomban P ro liié V ilm o s dr. egyetemi tanár
széles kortörténeti mcgala|M>zássai festette meg a
hallgatóság számára beszédjében a nagy fejede
lem alakját, kidomborítva nemzeti, vallási, műve
lődési és gazdasági törekvéseit Idézt.- a velencei
követ megállapítását, hogy a magyarság egymagá
ban is elég erős lett volna hazája függetlensé
gének visszaszerzésére, ha összetartott volna Beth
len nem bízott sem a török, sem a Habsburg szövelségcscitöl. hanem iparkodott minél nagyol)!) ha
laimat kezében osszponlositani. hogy annál ered
ményesebben harcolhasson nagy nemzeti
eszmé
nyeiért Hátérve a mai szomorú helyzetre, óvott
az elhizakodáslól és a esüggedéslöl. mely mind
kettő bűn A magyar büszke lehet fajára és nem
zetére. mert kiállva a népek nagy piacára, oly in
értékeket mutathat fel. melyekért sokan megiri
gyelhetik D • boldogulását ne várja ma sem szö
vetségeseitől I'ogiunk össze, dolgozzunk egy s'.ivvel-léíekkel és akkor visszaszerezhetjük megint régi
nagyságunkat! A b iiila i L u th e r S z ö v é s i g f é r f i k a r i
a nemzeti hiszekegyet. Bethlen Gábor dalt és Belli
ién (iábor énekéi adla elő a közönség igaz tet
szésére S á n d u T a m á s Ingcdüjálékávni és M irto n
Is tv á n magánénekével gyönvörkódt.dlék a közönsé
get Az orgonán M ik u s L s ü k I s tv á n karnagyunk
kísérte őket, neki. mint szerzőnek is volt hálás a
közönség. L á m K á r o ly meleg érzéssel adta elő
Yály-Nagv Géza Bethlen Gábor emlékét ünneplő
ódáját Az ünnepélyen láttuk egyházunk felügye
lőjét. S á n d y fiy u lá l is feleségével és rákospalotai
és alagi kedves ismerősökkel is találkoztunk az
ünnepélyt követő szeretet vendégségen, ahol a kar
tagjait magyaros vendégszeretettel fogadták.
Nyilatkozat. Alulírott ezennel ünnc|x;lvesen ki
jelentem. hogy Hüttl Armin vallástanár urat soha
megbántani és megsérteni nem volt szándékom
ban
Amennyiben viselkedésemből vagy mag.ilurlásomlml a tanár ur ezt következtette volna, úgy
e fölött mély sajnálatomnak adok kifejezést, illetve
a tanár urat megkövetem
Budapest. 1!>2í>. december 11.
.
R rezsn yá n szk y Já n o s. .
Hegyen Épített Városra adakoztak: dr. Bariba
lózsefné 3. Bayer-Krucsav Dezsöné 3. Bendtsen
Henrik 3. dr Berzsenyi Ödön 3. Csorba Zoltán
fi. dr Dauhner Imre 3. Fvang. Egyház. Hódmező
vásárhely 3. dr Farkas Béla 1.50, dr. Genersieh
\ndor I). Grosz Istvámié (». dr Hajós f. ászióné
3. Harsány György fi. Harsány Oszkár (». Heinlein
Istvámié 3. Kapy (Ívnia
3. Kirchner Gyula 0,
Klassohn János 8. Klinger .lózsefné 1.50, Költ Boldizsárné 3. Kozma Lajos 3. Lánczy Istvámié 1.50.
dr. Lányi Lajos 3. l.cncz (ívuláné 3. Maliász Gusz
táv fi. Müry Istvámié 3. Nagy Zsigmond 5, Némelh Ödön 3. néhai Okos Bözsi emlékére 20. Patócs Islvánné 1.50. Poller Imréné 8. Plavetz Gyula
3, Bajkai Ferenc (5. Bell Béla 1.50, dr. Hötzer
Fyrencné fi. Sándy Gyula fi. Schrantz Ödönné 3,
dr. Szigetin’ Kálmánné 3. dr. Szirányi István fi.
Toenler Ottó 3, Tuza Béla <5, dr. Ugrik Kálmán
fi. Vas Zsigmond 5. Vasskó Endre fi, dr. Veres
Imre 0. Wágner Gyözöné 3. Wáguer Erzsébet 3,
Walkó Lajos
6.
Weisenbacher Mária fi. Weisz
László 2. dr. Zachár István 3 P.

H egyen ép ített város

Í929 december 19

Luther Szövetségi tagdíjat fizettek: dr. Bartos
Pál, Böckh Béláné. Gaál Elemérné, dr. Genersich Andor, dr. Gombos Lajos, 2, dr. Hajós Lásdóné 3, Harsány György, Harsány Oszkár, Hiavács
Kornél, it j . Hiavács Kornél. Horvay Ede, Meggyesi Miksáné, Patócs Istvánné, 1Better Imréné,
Walther Béla 2—2 Pengőt. Téves nyugtázás javí
tása: Zander Adél 6 P.
A vasárnapi iskolások karácsonyfaiiiuiepélyét
21 én, szombat délután lel 3 órakor tartjuk az is 
kola tornatermében, utána kb. 5 órakor ugyanott
következik szegényeinknek felruházása; vasárnap d.
ii. 6 órakor kórházi megajándékozás; elemi iskolánk
karácsonyfaünnepe 24-én, kedden d. u. 4 órakor
a iemplomban. — Gyülekezetünknek minden egyes
tagját szeretettel hívjuk karácsonyfaünnepségeinkre.
Kereszteltük: Ferenczi Margit fiát: Mihályt,
Laurenszky Gusztáv ny. légi forgalmi felügyelő
és Fenczik Anisia fiá t: Ernő Frigyest.
Temettük: Szakonyi Évit. Sutus Attilát, villanyszerelő fiát, özv. Uhímann Lajosné, szül. Baléul
Máriái, Kovács Lajos gépészmérnököt.
A német birodalom a pápának arany miséje al
kalmából von Bogen nagykövet áital 500 darabból
álló igen értékes porcéi Ián asztali készletet ajánlott
lel, melyért a pápa hálás köszönetét fejezte jki
HOldenburg elnöknek. — A magyar kormány több
mint ezer kötelböi ábó nagyértékü könyvtárt aján
lott fel a pápának.
Az ujj dán büntetőlörvénvjavaslat nnliőzi a
Halálbüntetést.

O lv a só in k s z iv e s f ig y e lm é b e !
Zeiss és salát gyártmányú Speciái szemüveg, • gy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollaiasra és vadaszatia.
Használt és uj Zeiss bmoclik es azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb gatamia melleit.

Liba

optikai

specialista,

Andor

lencsegyártó

Budán, II., Fő-utca 4. — T elefon: A. 535—26- — Alapítva 1846

#

A görög kormánynak nagy gondol okoz az Athos-hegyi szerzetes állam fenntartása. Két kolostor
ban, melyek 1000—1000 szerzetest befogadhatnak,
csak 80—90 barát van, mivel az ifjúság idegen
kedik a kolostori élettől.
A török közoktatásügyi miniszter az arab Írás
jegyek használatát a magánlevelezésben is szigo
rúan megtiltotta.
Elzászban a ref. consistorium megegyezett az
cv. egyházzal az iránt, hogy egy lelkész lássa el
a két egyház csekély lélekszámú községeit, anél
kül, hogy teljes egyesülésre törekednének. Mily nagy
haszonnal járhatna a mi hazai protestáns érde
keinkre egy ilyen természetű megegyezésnek be
csületes végrehajtása!
A porosz országgyűlés 419 tagot számlál. Ezek
között van 176 evangélikus, 1 baptista, 97 róm.
kát., 3 izraelita, 116 disszidens,' 27 ateista, 29 m in
den közelebbi adat nélkül.

Megható áldozatkészség. A bánrévei kicsiny, keresz
tyén ifjúsági egyesület egy évi munkája után 110 pengő
segélyt adott a helybeli néhány családból álló kicsiny
református egyháznak. Az egyesület vezetői Fölföldy
Erzsébet és Raisz Márta.
Orvosi hir. Dr. Máthé Lajos fogorvos, pro
testáns egyháztag, IV.,
Királyi Pál-utca 20. sz.
alatt fogorvosi rendelőjében olvasóinkat jelentős
kedvezményben részesíti. Rendelés 10—1 és 4—6
óráig.
Kozma Lajos hentes és mészáros Keleti Károly-utca 13, ajánlja elsőrendű hús- és hentesáruit.
Kraiisz Rezső
kályhásm ester II., Csalogányutca 50. a Budai Apolló mellett (Tel. 546—67)
hittestvéreknek jelentős kedvezményt ad.
Bácsy Péter
mészáros és hentesmester, II.,
Szénatéri piac, fióküzlet II., Medve^u. 10. ajánlja
elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. P o n to s k isz o lg á lá s.

G ärtner
v i l l a m o s s á g i

ópáy ékszerész é] láíszeresi
7Bemir

i..rt/?isznna-Köi?Ú TlS5.

^
#
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Á goston
v á l l a l a t a

B u d a p est V., W urm utca 3 .

Telefon:

Automata

816 —54

Szállít i z z ó 1 á m p á k a t és m inden v i l i a m o s c i k k e t.
S zerel
javít.
♦
Evangélikus híttestvér-ink szállítója

1o%E*GEDJBÍMT ^

Első Plagyar

K a r á c s o n y i

bunda- és szőrmevásár
mélyen leszállított árakon

SOMOGYI szíicsmester, szOimedivaliermében
Vili. R ákóczi-ut 2 3 . I. e m . (Tel; J. 363-14)
4 0 é v e s e v a n g é ikus céq

AZ ÖREG DIÓFA
ÉTTERMEI
TULAJDONOS

HOFFMANN

JÁNOS

l.f P Á L Y A -U . 3
E S T É N K l NT
CIGÁNYZENE
Esküvőkre és társasvacsorákra kül ön h e l y i s é g e k

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 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:

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

S C H M E L C Z E R PÁL FŰSZERES
é le lm isz e r - é s ita lk e r e sk e d ő BécsiMapu tér
ajálja olc-ó és jóminőségü áruit: fr'ss pörkölésü kávék a legjobb teák raktáron, hazai
rumok, 3.20 P-től, fehér- és vörös borok
1 P-től, hengermalmi lisztek rap1 árban, az
összes mosóé kkek, nagy választékban rr.osdóés
mosó-zappanck.
Por z:vógépkölccönzés
kívánatra házhoz szállítom. — Telefon : 572—98

WODIANERF. ÉS FIAI GRAFIKAI INTÉZET ÉS KIADÓVÁLLALAT R.-T. KÖNYV- ÉS HÍRLAP NYOMDÁJA,
BUDAPEST, IV., DALMADY-UTCA 3-5-7.
Felelős: Kiss Ferenc

Telelőn: 895-11

