B u d a p e s t 193 0 ju n iu s 20

VII. évi. 14. szá m

A B U D A I L U T H E R - S Z Ö V E T SÉ G E G Y H Á Z I ÉS P O L I T I K A I
E L Ő F IZ E T É S FÉ L É V R E 3 P E N G Ő

FŐSZERKESZTŐ

Dr. S Z LÁ V IK

M Á TYÁ S

BUDAPEST, IX., JURÁNICS-U. 13

A BUDAI LUTHER-SZÖVETSÉG
58141.SZ POSTATAIÍARÉK-CSEKKSZÁMLÁJÁRA KÜLDENDŐ
KIA D Ó H IV A TA L B U D A P E S T , D O N Á TI-U . 49, II. EM . 15

Légy hű !
*Légy hű mindhalálig s néked
adom az éleinek koronájál.« János lá
tomásai 2. 10.

Lefolyt templomunkban a szép konfirmációi
ünnep. Láttunk örömtől sugárzó, az ártatlanság
szelíd pírjától ragyogó arcokat, láttuk a szülők
tekintetét, melyet az ifjú seregre szegeztek és
hallottuk a sok-sok áldást és jókívánságot, mely
az ifjú keresztyének felé szállt. Gondolatban vissza
pillantottunk arra a boldog időre, mikor mink is
ártatlan gyermekek voltunk még, telve a legszebb
reményekkel. Számadást tettünk és megállapítot
tuk, hogy a sok jó kívánság nem mind teljesedett
be, az áldás nem fogott egészen rajtunk, remé
nyeink nem lettek valósággá és lelkünk ártatlan
sága idővel úgy elmúlt, mint gyermekéveink bol
dog álmai.
S ha vizsgáljuk az okokat, melyek miatt nem
jutottunk annyira, amennyire lehetett és kellett
volna, úgy találjuk, hogy a felénk szállt kíván
ságok őszinték voltak, szerető szüléink és hozzánk
tartozóink szivéből fakadtak, a jóságos Isten ki
meríthetetlen bőkezűséggel harmatoztatta reánk
az ő áldásait, biztosította a gyarapodás, a fejlődés,
a lelki gazdagodás lehetőségeit, de mink nem ra
gadtunk meg minden alkalmat, amely kínálkozott,
nem tartottuk szemünk előtt azt a célt, melyet
jóságos teremtő Urunk tűzött ki elénk. Sokszor
elszalasztottuk a jóra való alkalmat és megalkud
tunk a helyzettel és a körülményekkel. Úgy talál
juk, hogy hűtlenségünk az a legfőbb ok, mely
miatt az önvád mardossa lelkünket. Ettől szeret
nék megóvni ifjú testvéreinket, kik most léptek
be az anyaszentegyház felnőtt, öntudatos tagjai
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közé és azért lelkűkre kötjük az apostol intését :
»Légy hü mind halálig.*
A sniyrnai keresztyének sorsa nem volt
irigylésre méltó : Krisztusban való hitük miatt a
legnagyobb üldöztetéseknek voltak kitéve és az
az intés, hogy mind halálig tartsanak ki hitükben,
nem volt csupán nagyhangú kifejezés, hanem a
legkomolyabb valóság. Tudjuk, hogy százan és
ezren lettek hitük miatt vértanúi az Urnák. Az
ő hűségük szerezte meg nemcsak az ő számukra
az élet koronáját, hanem ez a hűség mentette át
későbbi nemzedék részérejis, a mi számunkra is
az Isten legfenségesebb ajándékát: Jézus evan
géliumát. Még a legnagyobb megpróbáltatások közt
is ott ragyogott előttük a feltámadott Ur és szinte
érezték is már kezének szelíd simogatását, hallot
ták nyájas szavát és látták az élet koszorúját,
mellyel ékesítette őket. Ez a hit erősítette meg
szivüket és izleltette meg velük már a föld gyöt
relmei között is az örök életnek édességeit, úgy
hogy számukra a halál elvesztette keserű fulánkját. Hívek voltak Istenhez, Krisztusból, hívek
voltak isteni rendeltetésükhöz és azért vették
el az életnek koronáját. Úgy találjuk, hogy az
isteni gondviselés mindenkitől elsősorban hűséget
vár. A hűséges munkában kibontakoznak a
bennünk rejlő csirák, minden szép, jó és
nemes iránt való fegékonyságunk, a hűséges
munka óv meg minket a romlástól, őriz meg a
bűntől, a hűség tesz minket Isten munkatársaivá.
A pusztában a kisértővel viaskodó Üdvözítő fen
séges példája lebegjen mindig szemünk előtt, hogy
híven harcoljuk meg a bűnnel és a bűnnek ezer
formában fellépő csábításaivá! szemben a szá
munkra rendelt harcot és elvehessiik végezetül az
életnek koronáját !

MEGHÍVÓ. A budai ev. egyház t. hó 24-én d. u. 4 órakor a várbeli templomban díszköz
gyűlést tart az ágostai hitvallás négyszázéves fordulója alkalmából. Ezen ünnepi emlé
kezés után tárgyalásra kerül a költségvetés, a Weigl-hagyaték és az indítványok. Az
egyházközség cselekvényes férfitagjait erre a gyűlésre szeretettel meghívjuk.
SANDY GYULA, felügyelő.
MOHR HENRIK, hely. lelkész.
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A z ágostai hitvallás
n égyszáz éve
Junius 25-én négyszáz éve annak, hogy az
ágostai birodalmi gyűlésen evangélikus eleink
első hitvallásukat elkészítették és benyújtották
és ezzel ország-világ előtt bizonyságát szolgáltat
ták annak, hogy miben különböznek a katolikus
pápás egyháztól.
Az ágostai hitvallás a szétszórt és addig sem
miféle külső kapocs által egybe nem fogott evangé
likusság első egységokmánya. A császár és a kato
likus rendek külön-külön szerettek volna meg
egyezni az evangélikusokkal. Esetleg úgy, hogy
egyik csoportjukat kijátsszák a másik ellen. Erre
az átlátszó taktikára volt válasz az evangéliku
sok egységes és együttes hitvallása. Ezt az egy
séget, a közös eszményt, a közös akaratot, a közös
célokra való törekvést fejezi ki a hitvallás kilenc
aláírása, amelyhez azután a hitvallás később való
elfogadásával az evangélikusság egyeteme csat
lakozott.
Az ágostai hitvallás az evangélikusok jogi
formák közt való élni akarásának egyik legelső és
legsarkalatosabb okmánya. Egy világgal szemben
— a pápaság ebben a korban világi és egyházi
hatalom, olyan erő, amihez ma hasonlítani se lehet
— egy ezeresztendős egyházi megszokással és
beidegzett vallással szemben foglalják össze az
evangélikusság képviselői Melanchton eszével és
tollával azt az uj világnézetet, amit maguknak
a bibliából kiolvastak és amire rátették az életü
ket és az üdvösségüket.
A hitvallásban erőteljes mondatokban és lapidáris formában jut kifejezésre az egyszerűségre és
puritánságra törekvő őskeresztény eszményképeihez
hasonlítani akaró evangélikusság hitének huszonegy
legfontosabb pillére, de nem hiányzik a kétségeket
nem tűrő és tiszta evangéliumi lélek által diktált
kritika sem, amit ezek az evangélikusok a katolikus
egyházon és valláson gyakorolnak. Nem Luther
megalkuvást nem ismerő szelleme kristályosodik
ki benne. Melanchton még azt hiszi, hogy sima
formulákkal áthidalhatja a készülő szakadást,
hogy magával ragadhatja az önmagával elégedet
len katolicizmust is. Hiú reménység volt, de az
ágostaijntvallás éppen ezáltal lett az evangélikus
ság alapköve. Az uj formában felbuggyanó őske
resztény eszmékben nem az a lényeg, hogy hadat
izénjenek a régi egyháznak, hanem az, hogy minél
több teret biztosítsanak maguknak az eszméknek.
Mikor az együtt való haladás utolsó reménye is
foszlányokká vált, akkor az ágostai hitvallás
védelmében Melanchton is rátalált önmagára és
arra a határozottságra, amivel az evangéliumnak
tartozott. Luther izzó lelke újra átüt ezeknek a
hitvallásoknak és tárgyalásoknak a diplomatizáló
hangján : az evangélikusok hadat üzennek nemcsak
a hitbeli lanyhaságnak, hanem a velük szemben
álló felvértezett és állig felfegyverzett, jogokkal
és kiváltságokkal körülbástyázott pápás egyház
nak is.
Az ágostai hitvallás és az ágostai hitvallás
védelmének napjai óta kerek négyszáz esztendő
telt el. Ez alatt a négyszáz esztendő alatt ebben
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a két hitvallásban találta meg sok ország evan- i
gélikussága hitének legklasszikusabb kifejezését \
Akik minden betűjét betéve tudták és akik-,
nek soha a kezükben nem volt, egyek voltak
négyszáz éven át az ágostai hitvallásnak abban
a hitében, hogy az egyház eszményi közösség, hogy
az egyházban nem lehetnek visszaélések, hogy az egy- '■
ház soha nem kerülhet szembe az evangélium lénye- ;
gével s hogyha az egyház belekerül az élet megalku
vásainak a sodrába, akkor a lelkes embereknek
lelkiismereti kötelességük szembeszállni az árral
s ha nem megy másképen, még az egyházzal szem
ben is ragaszkodnak kell az egyház igazi hamisittatlan eszményeihez.
De melyik ez az eszmény? Erre egy szóval
is meg lehet felelni: Jézus Krisztus. Istennek benne
megnyilvánult akarata, Jézus Krisztusnak vilá
got megváltó szándéka, az az istenországa,
amelynek békés, becsületes, tiszta levegőjébe ő
akarta begyűjteni a 'megterhelteket és megfáradottakat. Ebben az eszményi közösségben, ebben
az egyházban nincs ur és nincs szolga, nincs pompa
és nincs szegénység, nincs bölcs és tudatlan. Mind
nyájan egymás testvérei vagyunk és szivünk
vérével is támogatnunk kell egymást. Amint Pál
apostol és utána Luther mondta : a keresztény
ember hitében mindenek szabados ura, a szeretetben
pedig valamennyi testvére szolgája . . . Mindnyájan
együtt, mindnyájan egy akarattal haladunk a
közös c é l: itt a földön egy egyszerűen és becsülete
sen megszervezett testvéri közösség, azon túl az isten
országa felé. . . Az ágostai hitvallás nem ismer
egyházi hatalmat, nem ismer papi rend|Jj| az
ágostai hitvallás nem statuál szabályokat esceremóníákat, hanem engedi és vallja, hogy a hit
teljességével szóljon az egyházban mindenek ajka
és hogy benne mint testvéri közösségben éljen
egy mindenkiért és mindenki egyért. Ez az egy
szerűség, ez a derék és becsületes kispolgári szoli
daritásban kikristályosodó eszmény volt négy
évszázadon át az evangélikus egyház gerince.
Sokszor csalogatták hol jobbra, hol balra. Sokszor
felmerült benne a kérdés: nem kellene-e nagyobb
súlyt vetni az egyház külső formáira, nem kellene-e
gazdagabb rítust meghonosítani benne, nem kellene-e istent nagyobb fényben és pompában, neki
megfelelőbb formában im á d n i? ... Nem volna-e
jobb, hogyha az egyház gerince, a papok kiemel
kedőbb szerephez jutnának, hogy jobban ellen
súlyozhassák más egyházak papifejedelmét? !
Egyházunk jó szelleme eddig megmentett
bennünket attól, hogy ezen a ponton olyan álla
potokba sülyedjünk vissza, amiket legelső eleink
a leghatározottabban kárhoztattak s amely állásfoglalásnak tulajdonkép egyháziasan érző egy
szerű, igaz és puritán híveink ragaszkodását kö
szönhetjük. Ha a mi egyházunk is úgy tele volna
talmi pompával, mint más egyházak és hogyha
nekünk is olyan uraink volnának a papifejedel
mek, mint más egyházakban, vájjon volnának-e
olyan híveink, akik szivvel-lélekkel azonosítják
magukat egyházunkkal s mint világi papok, teljesitenének-e benne olyan lélekkel szolgálatot?! A püs
pöki udvaroknak volnának fényükben sütkérező
lepkéik és asztaluk morzsáiból élő tányérnyalóik,
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Kossuthunk, Petőfink, Prónaynk azonban aligha
lett volna . . .
De megmenekültünk attól a sülyedéstől is,
amelybe a tudományt és a teológiát maguktól
teljesen elrúgó laikus egyházak jutottak és egyre
mélyebbre jutnak . . .
Ez az evangélikus népet egyszerű, hivalko
dást és hiú uralomvágyat nem ismerő vezetőivel
négyszáz éven át eszményeiben és céljaiban eggyé
forrasztó ágostai hitvallás erős és szilárd pillére
volt mindenha evangélikus egyházunknak.
Négyszáz év óta a világ nagyot haladt, egyetkettőt már fordult is azóta. A haladás nem hagyta
érintetlenül a vallásosságnak azt az összképét
sem, amit első hitvallóink az ágostai hitvallásban
lefektettek. A haladás azonban nem abban nyil
vánult, hogy eltávolított az ágostai hitvallástól,
hanem közelebb hozott és jobban összeforrasztott
eszményeivel.
Az ágostai hitvallás még az őskereszténységet
és a Krisztus Jézusba vetett hitet tekintette
annak az eszménynek és fundamentumnak, amely
ről egy tapodtat sem akart letérni.
Négyszáz esztendő múltán ma tudjuk azt,
hogy égy lépéssel még közelebb lehet az eszményhez,
jutni. Nem az egyházon és az apostolokon át kell
látnunk Jézus Krisztust, Hanem arra kel! töre
kednünk, hogy vele szemtől szembe állva, eszmé
nyeit az ő általa hirdetett és életében meg is való
sított tisztaságban valósítsuk meg. Ezt az óriási
lépést az utolsó félszázad teológiai haladása készí
tette elő. A Jézus Krisztus evangéliumához tapadó
evangéliumi vallásosság csak nyer erejében, céltudatosságában, eszményeinek az emelkedettsé
gében és tisztaságában. Minél jobban közeledünk
a hegyi beszéd kereszténységéhez, annál közelebb
vagyunk hitünknek ahhoz a fejedelméhez, akit el
múlt évszázadok csak földöntnli távolságban láttak
s hozzá jelemelkedni igazán nem is mertek. Mi tisz
tán látjuk magunk előtt azt a feladatot, hogy a
hit nem szavakban és nem elméletekben, hanem
tettre és áldozatra kész szeretetben és istenorszá
gáért minden odaadásra való készségben áll s
ezzel is csak közelebb érezzük magunkat ahhoz az
eszményhez, amit az ágostai hitvallás csak kö
rül irt.
Formulái és kifejezései idegenek és ismeret
lenek lehetnek, hiszen ha őszinték akarunk lenni,
a hitvallásokon is nyomot hagy az idő s a minden
kori jelen égető kérdései a legszentebb történeti
emlékeket is háttérbe szorítják a köztudatban —
de az eszményei konkrétebb és szakszerűbb formulázásban talán még elevenebbül élnek, mint az
elmúlt évszázadokban. Ki nem érzi azt, hogy az
egyház egész más, sokkal eszményibb közösség,
mint akármilyen más szervezet és kinek a lelkén
nem sajog az a tudat, hogy köteles eszményeiktől
az egyházak is sokszor mily távol tudnak állni? ! . .
Kinek a lelke nincs tele azzal az elragadtatással,
amit Jézus Krisztus nagysága vált ki mindenki
ben, aki saruját megoldva, bűvkörébe lép és lelkét
hite fejedelmére bízza, aki azt akarta, hogy az embe
rek tiszták, jók, becsületesek, őszinték, Isten fiai és
egymás őszinte testvérei legyenek, de akinek voltak
villámai, volt korbácsa és volt megvetése azok szá
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mára, akik megcsufolták magukon az Isten képét,
akik hamis és hazug látszattal jutottak hatalom
hoz e világon félrevezetett lelkek felett, belül
azonban rosszabbak a pogányoknál ! Jaj ezeknek
a farizeusoknak és szadduceusoknak és jaj az Írás
tudóknak is, akik az írásból bilincset csinálnak,
ahelyett, hogy azt fáklyaként lobogtatnák. . .
Az ágostai hitvallásnak ez a tartalma él benn
a szivekben és ez égeti ma is minden igaz evangé
likus lelkét. Ilyen-e a mi egyházunk? Ilyen-e körü
löttünk a világ? És vájjon a világ sava és a hegyen
épített város lakói vagyunk-e mi? ! . . .
Ebben az értelemben fontos és örök okmánya
az ágostai hitvallás egyházunknak. Krisztushoz
vezet, lábai elé ültet, eszményeivel tölt meg, munkájába
állít és bukásokon keresztül is az igazság, az embe
riség, a becsület és a tisztesség diadalával biztat.
Szimonidesz Lajos

Mi lesz a közgyűlésen ?
A budai egyház vezetősége uj közgyűlést
hivott össze. Kettőt már tartott s szerencsésen
eljutott. oda, hogy az előző közgyűlés jegyző
könyvét hitelesítették és a múlt évi számadást
a közgyűlés többsége nem hagyta jóvá. Számadá
soknál számszerű bizonyítékok a szokásosak.
Ilyenekről, a gazdálkodásnak in concreto való ki
fogásolásáról szó sem esett. A jóváhagyást »elvi
alapom tagadta meg a többség vezérszónoka és az
utána menő hívek sora. Végül mindkét gyűlés
botrányba fűlt. Az elnökség kénytelen volt mind
kettőt feloszlatni.
Most következik a harmadik gyűlés.
Lesz-e megint botrány vagy sem? — azt nem
lehet előre látni. Hogy azonban erre semmi józan
ok nem forog fenn, az egészen bizonyos. A gyüle
kezet érvek és tények meghallgatására még hajla
mos tagjai részére információul álljon itt egy rövid
összeállítás arról, hogy mi lesz ennek a közgyűlés
nek a szőnyegén. A többi önként adódik. Min
denki láthatja, észszerű alkalom-e ennek a tárgysorozatnak elvi vagy más alapon való megobstruálása, a gyülekezet békéjének az állandó veszélyez
tetése, sorozatos botrányok kiprovokálása, illet
len, lármás jelentek rendezése és hasonlók, amelyek
budai gyülekezetünk életének a szégyenfoltjai? !
A legfontosabb a költségvetés letárgyalása.
Ebben a költségvetésben éppen a gyülekezet mai
állapotára és a békétlenségre való tekintettel nincs
semmi uj és semmi felesleges. Csak olyan tételek,
amiket a gyülekezet szerződéses kötelezettségei
és létérdekei hoznak magukkal. A gyülekezet hiva
talnokainak és alkalmazottainak a fizetései 21.440
pengő 40 fillér végösszegben. Ezek felett nem lehet
vitatkozni. Ezek megszavazása törvényes kény
szer alatt áll. Hasonló a költségvetés néhány követ
kező tetele is : lakbérekre 4930, vallástanárok belmissziói javadalmára 2305-28, orgonálási tisztelet
dijakra és fujtatásra 430, nyugdijintézeti járulé
kokra 1100, adóbeszedési jutalékra 1000 pengő.
Jótékonysági kötelezettségeit a gyülekezet ezer
•pengővel véli kielégíthetni. Lehet ezt meg nem
szavazni? Végül 7800 pengő van adókra, illeté
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kekre, épületek karbantartására előirányozva.
Ennek a tételnek a java is végrehajtható kötele
zettségeket foglal magában. Nincs benn a költségvetésben az orgona megújítása, nem lehet beállí
tani semmiféle talán szükséges uj berendezést.
A gyülekezet a mostani békétlenség miatt
nem fejlődhetik. Meg kell elégednie azzal, hogy
vegetáljon.
Akik a költségvetést még ebben a keretben
sem akarják elfogadni s akik arra a lelkiismeretlen
és jogtalan álláspontra helyezkednek, hogy a gyü
lekezet ezeket a törvényes szükségleteit se fedez
hesse botrányok és fellebbezések nélkül, azok az
autonómiának nem védői és a gyülekezetnek nem
oszlopai, hanem a gyülekezet rendelkezési jogának
tnegcsufolói, a rendes gyülekezeti gazdálkodás
megölői és hóhérai. Ezt az állásfoglalást nem az
autonómiának vagy a gyülekezet vélt anyagi és
erkölcsi érdekeinek a védelme, hanem érthetet
lenül eltévelyitett és félrevezetett emberek vak
sága támogatja. A vezetőket pedig valami vak
és vad rombolási düh hajtja még akkor is,
amikor látszólag civilizált formában igyekszenek
»elvi állásfoglalásai«-kat leszögezni.
A budai egyház szégyene volna, hogyha egy
terrorisztikus tömeg ezeket a létföltételeihez fel
tétlenül szükséges szükségleteit nem szavazná meg
s hogyha ennek a biztosítására az egyház elöljáró
ságának felsőbb egyházi hatóságokhoz kellene for
dulnia. Az egyház törvényei erre módot nyújta
nak, de a mi egyházunknak ezt a módot igénybe
vennie szégyenére válna.
A szégyen nem azok fejére esik vissza, akik
a törvényes szükségletek megfelelő formában való
biztosítását szorgalmazzák, hanem azokéra, akik
ezt a lehetőséget az egyház elöljáróságától meg
akarják vonni. A papi fizetések és az állami adók
vagy a nyugdijintézeti terhek fizetése nem bizalmi
kérdés. A pénzkezelőknek pedig megvan a törvé
nyes felelősségük.
Ezekkel a kiadásokkal szemben állnak az elő
irányzott bevételek 30.000 pengő egyházi adókból,
500 adományokból, 1900 kamatokból, 5000 fő
városi segélyből.
A költségvetés szükséglet és fedezet oldalán
elszámolandó még a baracsi birtok bére és vétel
árának a törlesztése, amely évi 1600 pengővel
van beállítva s az egyenlegen nem változtat.
Mint látható, a gyülekezet évi rendes szük
ségletei negyvenezer pengő körül mozognak és a
hívek eddigi kulcs szerint kivetett .és beszolgálta
tott adójában és az egyház egyéb jövedelmeiben
teljes fedezetet találnak. A gyülekezetnek más
terhei nincsenek, mint az alapok és alapítványok
valorizálásának az erkölcsi kötelessége. Erre vo
natkozólag az első lépések megtörténtek s való
színű, hogy egy-két év alatt az egyház ezeknek a
kötelezettségeinek teljesen eleget tehet.
Ebben a költségvetésben nincs egy olyan
momentum sem, amely tárgyi vagy jogi alapon
nyugvó bizalmatlanságra okot szolgáltatna. Re
méljük, hogy harmadszori nekiszaladás után ezt
a gyülekezet hívei pártkülönbség nélkül belátják
és nem szolgáltatnak arra okot, hogy az egyház
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község normális háztartását hatalmi szóval kell- ]
jen a budai egyházban tető alá hozni.
Ugyanez áll a gondnok másik előterjesztésére ]
is. A vagyonleltárban benn vannak : a templom :
és az iskola, 130.000, a Fortuna-utcai ház 12.000,
a baracsi birtok 64.000, az ingóságok 22.000, ;
a harmoniumok 1000, ékszerek 300, a Weigl-házrész 1200 pengőre értékelten. Ezzel szemben állnak
teherként az alapok 3808 pengővel és a baracsi
birtok vételárának az 54.400 pengős hátraléka.
Ez ellen a vagyonleltár ellen lehetnek talán
elvi vagy számszerű kifogások? ! . . .
Más tárgyai is vannak még a közgyűlésnek.
Tárgyalandó a tanítótestületnek az a kérése, hogy
fizetésük a fővárosi tanítók fizetésének a nívójára
hozassék. A kérés méltányos. Az egyház értékes
munkát végző tanítóinak tartozik azzal, hogy tisz
tességesen megfizesse őket s ez alól a kötelezett
sége alól nem is vonja ki magát. A kérés mai tel
jesítésének nagy és egyelőre elháríthatatlan aka
dálya az, hogy a mi tanítóink állami tanítóknak
járó fizetést és fizetéskiegészitő államsegélyeket
élveznek. Ha mi ezen a kereten felül adunk nekik
fizetést, az állam a többletnek megfelelően csök
kentheti és csökkenti is fizetésüket.
Határozatot kell a közgyűlésnek hoznia a
Weigl-hagyaték megváltásának a kérdésében is.
Egy örökös-csoport az egyházak hagyatékrészeit
részben már megváltotta, részben pedig megvál
tani törekszik. Mivel egyházunk részét özvegyi
haszonélvezet terheli, ránk nézve is előnyös az
az ajánlat, hogy ezerkétszáz pengővel megval-..
tassék a nekünk jutó rész, amit a pesti egyházak
már el is fogadtak.
Ami ezentúl van, az »világnézet« dolga.
A Hegyen épített városnak az a kérése, hogy
már megszolgált támogatását folyósítsa az egy
ház, egyházközségi és közegyházi szempontból
indokolt, s valószínű, hogy ez ellen az egyház
belátó része nem is fog állást foglalni. Fedezetül
a költségvetésen belül elérhető megtakarítások
szolgálhatnak.
Az egyházi vezetőség ellen beadott bizalmat
lansági indítványnak csak demonstratív jelentő
sége van. Megszavazása vagy meg nem szavazása
elmérgesitheti az egyház helyzetét, egyéb gya
korlati vagy jogi hatálya egy ilyen esetleges hatá
rozatnak nincs.
Mint látható, a közgyűlés hátralevő részén
egy olyan tárgy sincs, amely hadakozásra vagy
botrányokra okot szolgáltatna. A botrány fészke
ma nem a gyülekezet vezetőiben,hanem másutt van.
Éppen azért szükséges azonban, hogy a gyülekezet
nyugodt és higgadt elemei, akik a gyülekezet vesz
tébe rohanását passzíve nem nézhetik, megjelenje
nek a közgyűlésen és visszautasítsák azokat a törek
véseket, amelyek ebből az anyagból akarnak botrá
nyokat kicsiholni. Két eddigi gyűlésünk szükségessé
teszi ezt a felsorakozást. Reméljük ugyan, hogy
a két dicstelen próbálkozás után a belátás min
denkin úrrá lesz, amire már a jelek is mutatnak.
De minden rendes, egyházát féltő embernek a
helyén kell lennie, hogy ezek az indokolatlan és
vak felforgató törekvések a budai egyházban ne
állandósulhassanak.
V. J.
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A szocializm us (14)
Akinek van kedve hozzá, az olvassa el a fran
cia forradalom előtti feudálista társadalomnak
a történetét. Abban a jobbágyságnak a szörnyű
helyzetét. Például, a párizsi apátságnak a perét
egy amiensi földesurral, mert amannak egy jobbá
gya elvette emennek egy jobbágylányát feleségül
és most a két földesur perbe szállt, mert a párizsi
a jobbágypár valamennyi gyerekét a maga jobbá
gyaiul követelte, az amiensi azonban igényt emelt
a gyerekek felére.
Aztán jött a francia forradalom a jobbágyfel
szabadítással.
Vele : a citoyen, a polgár, a polgártárs vér
dermesztő megszólítás.
Ez nem az a polgár cim volt, amire olyan büsz
kék voltak, a régi erdélyi lutheránus papjaink,
hogy oda nem adták volna polgár címüket semmi
féle nemességért vagy főnemességért. Nem is az
a büszkén viselt cívis cim, sem az a dunántúli
gazdáinknak öntudatos »pógár« megszólítása ez
a »polgári«, »bourgeoise«.
Ez a citoyen, az a polgártárs, az a bourgeoise
volt, amelyik a régi Flórenc históriájából kezd
most a gazdaságtörténeti kutatás nyomán mind
tisztábban kihámlani a maga valóságában.
Bűn volt ennek a »polgár«-nak a szemében,
gyűlöletes bűn a feudalizmus, a gazdagság, az
előjog, a hatalom, amig neki magának is nem
sikerült ugyanebbe a bűnbe esnie. A Mediciek, a Strozziak, a Pittiek, a Corsiniek bourgeoise-a
A kis elnyomott szatócsok lassú pénz-összekuporgatása. Aztán a feudális várakra adott zálogköl
csönök utján a lassú beülés a várakba. Arany
florenseiknek, forintjaiknak gurulása szerte Euró
pában. Vér. A helyükről kinyomott régi feudális
nemesség minden erényének felrúgása, minden
bűnének kisajátítása. Trónusok rázása. Koronák
osztogatása. Még a mi történelmünkben is nyoma
van ennek a burzsuj florenci kéznek. Végül koro
nák után nyúlt már a maga részére ez a »polgár«.
Ez a polgárság, ez a citoyen emelte a »szabadság«, »egyenlőség«, »testvériség« zászlaját, állított
gilotint. Törölte el a feudálismusnak jobbággyal
dolgozó gazdasági rendszerét és hozta a tőkés ter
melést és tette beteggé azt a tőkét, tőkés szelle
művé. Beleült a feudálizmus minden bűnébe. És
amibe nem ülhetett bele a természet ellentmondá
sánál fogva : a születési előjogokba, azt is megvá
sárolta magának pénzen. De magával hozta a maga
megvetett régi szegénységéből a pénzéhséget, a
szükkeblüséget, a kis- és nagypiszkosságokat. A
régi történelmi osztályok legalább ezzel a bűnnel
nem voltak általánosságban megvádolhatok. A
bourgeoise még ezt is magával hozta.
Véres kézzel született meg ez a »polgár« a
gilotin árnyában.
A citoyenek garázdálkodtak, akár a Leninfiuk. És véres kézzel született meg a bolsevizmus.
A szocializmus sajnálattal néz azokra, akik
vállalják ezt a polgár, bourgeoise, burzsuj nevet,
akik a maguk belsejében lehetetlen, hogy közös
séget vállaljanak az ilyen »polgár«-Sággal, a citoye
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nek polgárságával és nem veszik észre, hogy ez az
eltolt fogalom a kiindulási pontjában nagyon ha
sonlít a »minden eszközzek, a »bármi eszközzek a
régi feudálizmus helyébe egy másik, még újabb
osztályt a hatalom váraiba ültetni akaró bolsevizmushoz.
Hiába minden ! A nagy harcot a tőkés szel
lemű burzsuj izmus és a tőkés szellemű bolseviz
mus között nem egymással szemben fogják dűlőre
vinni. Ezek kezet fognak egymásnak nyújtani. A
tőkés szellem nevében. Nagy az összekapcsoló
ereje a közös bűnnek.
A harcot diadalmasan a minden téren, a min
den egyházban is előre törő szocializmus fogja
megvívni: a tudomány, amelyik Jézus szómagya
rázata szerinti jézusi cselekedeteknek kikényszerithetővé tevő utakat keres vizsgálódó szemmel és
tettre kész szívvel.
Akkor tehát mindannyian szocialisták va
gyunk?
N em ! Mert mi az, hogy szocialista?
Közhasználatú rövidítése a szociáldemokratá
nak. Már ez a szó, hogy demokrata, figyelmessé
tesz bennünket, hogy politikáról, pártpolitikáról
van szó.
Az egyháznak pártpolitikába avatkoznia nem
szabad.
Mi öregek már nem tudjuk mindazt megta
nulni, amit a szocializmusról és a szocialistákról
tudni kell. El sem mondhatunk mindent, amit
tudunk . . .
De néhány szavam még lenne az ifjúsághoz,
amelyik Isten szolgálatát választotta életpályá
jául és a mi népünk szellemi és lelki vezéreiül
vannak elhivatva.
Bethlen miniszterelnöknek egy mondását jut
tatom eszükbe, amikor egy nagy népjóléti, egy
szociális akciót azonnal meginditandónak jelzett:
. . . hogy a szociáldemokrata párt ennek az elmu
lasztását a maga politikai céljaira ne aknázza ki !
Ennél nagyobb elismerést párt még nem
kapott. Ezt tette a nagy szó: egyesüljetek !
Amig a Jézus szeretete azt m ondja: akarsz,
nem akarsz?, nem sürgős az embermentés, de
mikor itt van egy politikai párt, amelyik a szo
cializmus tanítását akarja megvalósítani az állam
életében, tehát meg akarja találni a Jézus szómagyarázata szerint való jézusi cselekedet cselek
vésének, az embermentésnek kikényszeríthető
útjait, akkor már a magyar miniszterelnök is azt
mondja : nincsen »akarsz, nem akarsz?« Hanem
van : lutheri Du sollst! V an: muszáj ! Sürgősen
kell, hogy a szocialisták ki ne aknázhassák.
És ennek az útnak a kereső tudománya óriási
terület. Sok az arató munka, sok a tanulni való itt.
A szociális tudományokban.
Eljön az idő, talán már itt is van, mikor a
paptól már nem azt várják, hogy mutatós szónok,
reprezentáló jelenség legyen, regényeket, balladá
kat tudjon írni, hanem az első és főkérdés az lesz :
szociális érzésű ember-e? Mit lehet tőle várni a
maga kis vagy nagy gyülekezetének társadalmi
összehozása, összetartása, megtartása, építése,
személyválogatás nélkül egyéntől egyénhez Jézus
cselekedeteivel, Jézus szavával Jézus mellett való
agitációja tekintetében. Aki soha meg nem állva,
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soha meg nem fáradva jár házról házra, ahogy
a szocialista agitátorok teszik, keresi, hogy hol,
miben van felesleg és keresi, hogy hol, miben van
hiány, hogy elvégezze a kiegyenlítés jézusi nagy
munkáját. A maga kis vagy nagy gyülekezetében.
Mikor ezt a munkát nézzük, ami a mi jövő
papnemzedékünkre vár, mi, magyar evangéliku
sok, nem tudunk elfojtani némi aggodalmat afelett,
hogy a mi papi utánpótlásunk nem éli az egyetemi
ifjúság életét amelyik, mikor elvégezte a számára
előirt napi kötelező penzumot, az azután minden
éplelkü ifjúban még mindig fennmaradó energia,
tettvágy kielégítésére az egyetem száz más tudo
mányos műhelyében keres és talál változatos
kielégülést.
A mi teológiánk mostani elhelyezése mellett
a maga speciális stúdiumán túl a világból látni
akaró fiatal papjelöltjeink lelke, szelleme miben
talál kielégülést? Miben az okvetlenül szükséges
változatosságot a szellemi táplálékban?
Mondjuk például a jövendő pap részére nél
külözhetetlen szociális tudományi ismeretek meg
szerzésére honnan kap távol az egyetem többi
fakultásaitól lökést, irányítást, anyagot, szakiro
dalmat, szakfolyóiratokat, szaktanitást?
Egyházunk szociális munkásságában az indu
lás, az első nagy lépés kell, hogy az legyen, hogy
papképző fakultásunk egyetemi városba helyez
tessék át. Ahova eleitől fogva kellett volna már
elhelyezkednie.
Hogy a jövő papnemzedék ne Írjon olyan
cikkeket, mint amilyent a »Néhány szó a szocializmusrók cikk írója irt mint szociológus. De olyan
regényeket se, mint amilyeneket ugyanez ir, mint
szépiró. A lelkielmélkedések írójáról nem is be
szélvén.
Lehetetlen, hogy ennek az ifjú papi nemze
déknek is ne legyen máris papi ideálja. Mert van
ilyen a ma élők között is. Az is beszélt. Beszélt
ékesen. Mikor az ifjúságban, a munkásságban divat
volt a szocializmus alatt a szabadgondolkodást
érteni. Szabadgondolkodás alatt pedig az Isten
tagadását és a gondolat szabadságának elnyomá
sát, mihelyt az Istent kereső s z í v szárnyain szállt
a gondolat. Akkor egy ilyen megdühödt szabad
gondolkodó tömeg gyűlésén a vezetők terrorjától
meg nem félemlitve, egyetlen egy ember, egy pap,
egy magárahagyatott pap volt az, aki egymaga
vetette a mellét ennek a piszokáradatnak elle
nébe, ékes szavával, sikeresen !
Az beszéd volt. Papi beszéd. Papi cselekedet.
Jézus^ beszédének beszédje !
És ugyanez a pap, mikor megint divat volt
a szocializmusban a rákent, rásózott hazátlan
bitangságot és Istentagadó betyárságot üldözni,
odaállt Krisztus vörös szocializmusa legvörösebbjeinek az élére és kereste és keresi ma is a Jézus
cselekedeteinek cselekvését, közhatalommal ki
kényszerítő jerikói utakat, az irgalmas szamaritá
nus útját. »Elmenvén, cselekedjetek hasonlatos
képpen ti is !«
És ez a pap, aki odavetette a mellét a kar
rierista szocialisták, a karrierista lélekrontók, a
karrierista »szabadgondolkodók« elé, most megint
bátran megállt és megállj !-t kiáltott és hive ma
radt a szocializmusnak és keresi és sok ponton
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már meg is találta a Jézus cselekedeteit cselekvés
nek közhatalommal kikényszerítő utait.
Ez a keresztyén szolidaritás, ez a keresztyén
hitvédelem !
Ha a keresztyénség nem találja meg a szo
cializmusban, a szociális együttműködésben az
összekötő kapcsot, akkor körülbelül a kísérleti
tudományok bizonyosságával meg lehet jósolni,
hogy mi lesz itt.
Olvassuk el a lausannei egyházi konciliumon
megjelent távol keleti keresztyénségnek, a kínai
nak a képviselete által tett nyilatkozatokat.
Ha a titokzatos keletnek embertömegjei meg
kapják a nyugat technikai gépcivilizációját a
krisztusi szocializmus nélkül?
Mi lesz itt akkor?
A távol keletre majd a Jézus szocializmusa
helyett, a nagy keresztyén, a nagy emberi szoli
daritás békés szentlelke helyett, hagyjuk csak a
technikai civilizációval együttbeáradnia bolsevizm ust!
Lesz itt olyan tatárjárás, amihez képest Mohács
Bizánc, vagy Muhipuszta, vagy a világháború
csak ártatlan kis csetepatészámba megy majd.
Mi csak civakodjunk itt egymás között jól
kiművelt, kihegyezett erisztikával! Mi csak vájkáljunk egymás dogmáiban és hitében !
Ahelyett, hogy komoly elhatározással térnénk
Jézus hitére mi magunk. Csak együk továbbra az
egrest! Hadd vássék majd tőle a fiaink foga ! Csak
rajta, ha ez az a bizonyos keresztyéni szolidaritás,
amit itt magunk között látunk n anról-nanr^
Egyik oldalon éppúgy, mint a másikon !
Fiaim, csak énekeljetek! Énekeljétek a ti
hamis hangvételű kegyes hitvédelmi kabarédalai
tokat ! Majd áldólag emlékeznek meg ezekről a ti
dalaitokról a ti fiaitok, amikor elnémul a dal ajkai
kon Babilon vizeinél. Most még csak nevetnek
rajtatok. De akkor majd sírnak.
Ennyire sülyedtünk a mi lelki szegénységünk
ben, hogy már más tennivalót nem találunk az
egyház körül, csak dialektikát. De ez már nem is
dialektika. Ez erisztika. Ez a nyelv-epikureizmus,
amelyik erényt akar csinálni a maga önstilus gyö
nyöreiből. Ezt Isten szolgálásának véli. Ahelyett,
hogy az erényből csinálna gyönyörűséget !
Ha másért nem, már csak azért is el kell jönnie
a szocializmusnak, hogy ezeket megtanítsa arra,
hogy : hol lakik az Isten !
Immendingen Mihály
Megjelent az ifjúsági szavalókönyv. A Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének kiadásá
ban egy 10(i oldalas szavalókönyv jelent meg vá
logatón költeményekkel. A kötet 3 részből áll: I.
Vallásos költemények. II. Hazafias költemények.
III. Társas alkalmakra való költemények. Ára 2
pengő. Egyedül e címen rendelhető meg a pénz
előzetes beküldésével. Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Szövetsége Budapest, IX., Üllői-ut 29. I.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos válllalkozik fog
ás szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakava
tott, gondos és mérsékelt áron való kezelésére, min
dennemű fogpótlásainak ellátására. Szükség esetén
részletfizetésre. Forduljunk hozzá teljes bizalom
mal. Muzeum-körut 27. sz.
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Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Junius hó 22-én: d. e. 11 órakor magyar istent.:
Junius hó 29-én: d. e. 9 órakor ifj. ist. tiszt.: Reif.

11 órakor magyar istentisztelet:
Kereszteltük: Schwarz Erzsébetet és Goldber-

ger Juditot.
Eskettük: Bek Józsefet Papp Zsófiával.
Temettük; Mogor Jenemét, Krafft Ödönt, Alb

recht Károlyt, özv. Hajts Jakabnét.
örömünnepet ült budai gyülekezetünk jú
nius 15-én a konfirmáció napján. 2(5 fin és 21 leány

kérte a legnagyobb ünnepélyességgel felvételét a
felnőtlek gyülekezetébe. A konfirmandusok vizsgája
az egyházi elöljáróság és számos szülő jelenlété
iben már junius 12-én volt meg' és kitünően si
kerüli A konfirmandusokhoz Mohr H. adminisfr
rator intézett lelkesítő beszédet és arra buzdította
őkel, iiogy Saulussal együtt kérdezzék mindig:
-Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?# Ha ez
a kérdés szivük mélyéből fog az Úrhoz szállani,
az Ur meg fogja nekik mutatni a helyes utat és
ők lépésről-lépésre közelebb jutnak kitűzött cél
jukhoz és Istennek kegyelme nem lesz hozzájuk
hiábavaló. Általánosan feltűnt az egész gyülekezet
nek, hogy milyen szépen volt az oltár feldíszítve
gyönyörű virágokkal. Ez S á n d o r J e n ő egy
háztag áldozatkész buzgóságának a müve volt, ki
ezzel nemcsak Magda leányának tette emlékeze
tessé ezt a szép ünnepet, ele az egész egyházköztség háláját is megérdemelte.
A konfirmandusok nevei hadd álljanak üt. Avemária Kálmán, Baky Ilona, Barabás Aranka, Behan Margit, Blintzinger Gottlieb, Blósz Aranka,
Boor László, Csáder György, Csörgey Magda, Csutor Ilonka, Dános Erzsébet, Dubois László, Diniekéi
Kornél, Durst Győző, Eckhardt Erzsébet, Eichbarilt Károly, Gróf György, Gyulay Kató, Heincz
György, Heinzelmann Imre, Herzog Pál, Höcker
Viktor, Kiss Gyula, Kodnál- Anna, Liebmann Konrád, Lux Gyula, Madár János, Macskássy Dezső,
Martos Vera, Nagy Katalin, Naphegyi Tibor, Pelczer Zsófia, Péter József, Pintér Jolán, Protmann
üóland, Hitler Dalma, Ruzicska Ilona, Sándor
Magda, Schöpflin Endre, Schubert Ferenc, Szabó
Margit, Szécsi Ilona, Tónika Gyula, Varjú Jenő,
Yladár Kamilla, Wunder Edit, Zolnay László. Isten
áldása legyen a megkonfirmált ifjúságon és egész
budai egyházunkon I

HÍREK
Olvasóinkhoz! E számmal rövid időre búcsút
veszünk kedves olvasóinktól. Kérjük, szíveskedje
nek előfizetések megújítása, adományok küldése
által lapunk szeptemberi munkáját újból lehetővé
tenni!
Sándor Jenő, egyházunk lelkes tagja, három
darab tizkoronás aranyat adományozott jeles tanu
lók megjutalmazására. Fogadja nemes tettéért az
egyházközség, a tanulók és vallástanárok hálás kö
szönetét!
A magyarországi methodisták május 29-énmeg
nyitották otthonukat a szellemileg fogyatékosok
ápolására. Az alapításnál gyönyörűen nyilatkozott
meg az élő hit és igaz szeretet. Az otthon egy
előre 1(5 gondozottal nyílt meg. A tehetősebb csa
ládok havi (50 pengőt fizetnek egy ápoltért; vannak
fél és egész ingyenes helyek is. Az intézetről
bővebb felvilágosítást ad dr. Somogyi Imre pré
dikátor Budapest, VIII., Kistemplom-utca 12.
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Hegyen Épített Városra adakoztak: Aigner Oltó
3, Balogh Dénes 3, vitéz dr. Berényi Ödön 13.74,
dr. Biró Pálné 2, Cornides Donát 3, dr. Daubner
Imre 3, Heintz Jakab 4, Hruska Imréné 3, JusthEUa
6, Michnay Lajos Budaörs 10, dr. N. M. 6, N. N. 7, Pataky Jánosné 3, Polnay Sándorné 3, Rell Béla 1.50,
dr. Schreiher Lajos 10, Tahin Erzsébet 3, dr. Veisz
Elemér 2.50 pengőt.
Az evangéliumi vilúg-alliansz magyarországi elő
készítői-bizottsága felhívásban arra kéri az ország

valamennyi protestáns gyülekezetét, hogy június
29-én az istentiszteletben foglalkozzanak az oroszországi keresztyénség szenvedésével, imádkozzanak
a szenvedő testvérekért az élő Istenhez, hogy ő
emelje fel hatalmas kezét gyermekeinek védel
mére. Ugyancsak kéri az előkészitő-bizottság, hogy
junius második felében valamely napon tartsa
nak közösen vallásos estét, melyet az oroszországi
események beható megbeszélésére szánjanak és
imádkozzanak az aliiansz programja szerint. Az
előadások anyagát egy külön füzetben küldi meg
a bizottság a lelkészi hivataloknak és egyesüle
teknek. A perselypénzekel az üldözött orosz keresz
tyének támogatására kéri. Mutassuk meg részvéte
lünkkel, hogy a Krisztusban hívők közössége nem
csak hitünk tárgya, de életünk valósága és szi
vünk legforróbb vágya is.
Dr- Hármuk Adolf, a német protestáns teoló
giai tudomány egyik legkiválóbb képviselője 79
éves korában meghalt. Munkásságának világraszóló
jelentősége volt. Az őskeresztyén egyház életének
és irodalmának legalaposabb ismerője volt, kinek
müvei felvillanyozták az egész teológiai világot
Elég utalnunk a század elején megjelent egy elő
adássorozatára a keresztyénség lényegéről, mely
körül valóságos irodalom keletkezett. A legutolsó
években újból, meg újból foglalkozott Markionnal,
az ókori keresztyénség sorsdöntő férfiéval, aki leg
először dombori tóttá ki, hogy a keresztyénség,
szemben a zsidósággal egészen uj vallás. Ezek a
Markion-tanulmányok adtak alkalmat kitűnő munka
társunknak Szimonidesz Lajosnak arra, hogy meg
írja nagy cikkét, mely »Die Neuheit des Evangeliums« címen a Christliche Welt 1929 okt. 19.
számában jelent meg és a legkiválóbb német teo
lógusok figyelmét hívta fel a szerző zseniális meg
látására, hogy a keresztyénség újdonsága Jézus
induktív gondolkodásával függ össze, mely töké
letes ellentéte az Írástudók és farizeusok élette
len és deduktív okoskodásainak. Harnack emlékét
kegyelettel áldjuk, munkássága gyümölcsözzék so
káig Isten népének javárai
Tanulmányút a Luther-városokba. A Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége a jelen evan
gélikus jubileumi esztendőben tanulmányutat készil
elő azokba a németországi városokba, ahol Luther
Márton született, éli és dolgozott. A tanulmányul
julius 12-én, szombaton indul Budapestről a kö
vetkező útvonalon: Budapest—Becs—Drezda—AViltenberg—Eisiében—Halié—Erfurt—Eisenach—Nürnberg
—Budapest. A tanulmányul összes költségei Buda
pesttől Budapestig számítva 220 pengő. Tartama
12 nap. A költségekben bennfoglaltatik az útiköltség
Budapesttől Budapestig szállás, étkezés, csehvizum
ára, rendezési költségek. A tanulmányút résztvevői
nek németül nem kell tudni. A szövetséghez már
eddig is sok érdeklődés érkezett, a tanulmányul si
kere minden tekintetben biztosított. Jelentkezni le
het junius 15-ig 40 pengő előleg s a magyar útlevél
beküldésével a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövelsége címén, Budapest, [X., Üllői-ut 29. I. emelel.
Tagsági dijat fizetett: Aigner Oltó 2 pengői.
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A brit és külföldi hihlialársiilal kiadta Czeglédy Sándor ceglédi református lelkész uj újszö
vetség fordítását. A Sylvester irodalmi és nyomdai
intézetben nyomatta és név nélkül jelentette meg.
A fordítás megjelenése nagy jelentőségű esemény a
magyar bibliaterjesztés történetében. Azt mutatja,
ami egyéb jelekből is nyilvánvaló, hogy a társa
ság is kezd számolni a szinte kényszerüségs&áínba
menő .szükségletekkel. Tudományos vonatkozásban a
múlt évben szakított a társaság a görög bevettnek
mondott szöveg terjesztésével, amennyiben elfo
gadta Kberhardt Nestlének kritikai szövegek , egye
zése alapján összeállítóit, tehát a szövegkritikai
eredményeket nyújtó szövegét terjesztésre, még pe
dig abban a formában, ahogy azt a tudomány, mai
állásának megfelelően Nestle fia megjavította. Ma
gyar vonatkozásban nevezetes haladás, hogy a bibliatársulat a Károlyi és az átdolgozott kiadás mel
lett ad uj fordítást is. Magyar fordítások közül ép
pen elég választéka volt a társulatnak. Rendelkezé
sére állt a Masznyik-, a Raffay- és a Czeglédyféle fordítás. Masznyik fordítása azért maradt ki,
mert nagynevű fordítója meghalt s az esetleg szük
séges simításokat müvén nem tudta volna elvé
gezni. A Czeglédy-féle fordítás komoly és alapos
munka, jobb és, egyenletesebb, mipt akár a Ká
rolyi, akár annak bármely átdolgozása, azonban
akármilyen futólagos bepillantás is arról győz meg,
hogy nem olyan klasszikus, mint aminönek egy
ekkora apparátussal és sulival terjesztett .fordí
tásnak lennie kellene. Ennek bizonyításával, adósak
nak kell maradnunk, mert a helyünk nem engedi,
hogy részletekbe menjünk. De éppen ezért nem
helyeselhetjük azt, "hogy a kiadás a fordító ne
vét" elhallgatja. Ilyesmi szokásos lehet nem biblikus
alapon álló vállalatoknál, a bibliatársulat . azonban
nem keltheti a fordító nevének az elhallgatásával
azt a látszatot, hogy valami bevett és rég meg
szökött szóvégét nyújt; mikór ez á .'szöveg egyéni,
amiért a fordítónak kell minden körülmények kö
zött a felelősséget viselnie s azt is rosszul teszi,
hogy be nem avatottaknak rébúszókat ad fel a
fordító nevének elhallgatásával. Az egyházban, ahol
minden egyéneken fordul meg s aböl a Iliiből élő.
Isten országáért dolgozó egyén a legnagyobb és
legtöbbet érő érték, az egyéni munka elhoniályo-
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sitása egyébként sem indokolható mással, csak szofizmákkal. Zavarónak kell mondanunk a szöveg
ben a versek kövér számokkal való hangsúlyozá
sát. Azzal is szakítania kellene a társaságnak, hogy
a párhuzamos helyek felesleges ballasztjával anynyira szembeötlően megterheli a szöveg tükrét.
Hozzá ezeknek a helyeknek ez egy része a mai
bibliaismeret állásának nem is felel meg és alapos
átdolgozásra, törlésekre és kiegészítésekre szorul.
Kár a szöveg és az olvasó közé ilyen hangsúlyo
zottan odatolni a versek és fejezetek merev vázát,
ami sokszor útjában áll a nyugodt, elmélyedő ol
vasásnak. Ebben a tekintetben a német bibliatársu
latok, főként a würtenhergi éppen a brit társulat
által legújabban akceptált Nestle-féle szövegekben,
de német kiadásokban is több nagyon jó példát
nyújtott. Ezeket kellett volna az uj magyar fordítás
közrebocsátásánál is utánozni. A bibliatársulalol
nemcsak tradíciója, hanem missziója is kötelezik Za
varó, mert semmi következetesség nincs abban, hogy
egyes helyek versszerü formában vannak szedve.
Az helyes, hogy az ólestamentumi helyekét ti
pográfiailag ki nem emelték, az azonban kevésbé,
hogy magyarul se formailag, se lényegben verse'knek
nem hangzó idézeteket és helyeket mégis rövidebi)
kikezdésekkel szedettek. Ha már ezen a ponton át
törték a szokást, akkor Jézus kétségtelen ritmusú
mondásaira is ki kellett volna terjeszteni ezt az
ujitást és következetesen kellett volna alkalmazni
ezt az angol és hozzánk legközelebb, főként a
J. C. B. Mohrnál megjelent Kautzsch-féle bibliamüvekből ismeretes sok tekintetben indokolt javí
tást. Az uj fordítás diadalának örülünk, de szük
ségesnek tartjuk, hogy a fordítás javítására a tár
saság a fordítónak minden uj kiadás megjele
nése alkalmával módol nyújtson.
Krausz Rezső kályhásmester II., Csalogányutca 50. a budai Apolló mellett. (Tel. 546—67)

bit testvéreknek jelentős kedvezményt ad.
Bácsy Péter mészáros és hentesmester, II.,
Szénáién piac, fióküzlet II.} Medve-u. 19. ajánlja

elsőrendű áruit, kéri hittestvéreinek jóindulatú tá
mogatását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
Dr. Pazar Zoltán fogorvos hittestvérünk, a Lutherszöyetség tagjainak kedvezményesen rendel. Ren
delés: VI., Eötvös-n. 41/b sz. I. em. d. u. 4—6-ig,
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