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Mii akar a reformáció ?
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Keresztelő János is, Jézus is ezzel a programmszerü mondással kezdte nyilvános műkö
dését. De ez a mondás áll legelői a közt a kilenc
venöt tétel közt is, amivel Luther megindította
a német hitjavitás lavináját. Ha tehát a refor
máció igazi törekvéseire, ha legbensőbb lényegére
akarunk rámutatni, ha a keresztyénség és a refor
máció lelkét akarjuk magunkba szívni, akkor azt
alighanem ezen a mondáson keresztül tehetjük
legigazabban. Nézzünk tehát szembe ezzel a kez
dettől fogva nagy távlatúnak szánt mondással,
amelyben Keresztelő János, Jézus és a reformáció
programmja is bennfoglaltatik.
Mi volt benne? Mit érzünk ki még ma is
belőle?
Mi volt benne?
Az a hit, hogy ez a világ rossz. Hogy egy jobb
világ is van. És hogy ennek a jobb világnak el kell
következnie. Hogy ki hozza ezt a jobb világot és
hogy hogyan valósul meg, azt nem olvassuk ki
ebből a mondásból, azonban az élesen, határo
zottan és nagy erővel kicsendül belőle, hogy ezt
a jobb világot az ember sem várhatja ölhetett
kézzel vagy tátott szájjal, hanem megtéréssel és
btinbánattal kell fogadnia. A megtérés azt jelenti,
hogy nem szabad a régi utón járni. Hogy uj útra
kell térni. Sok mindent másképpen kell csinálni
és másképpen kell elérni, mint eddig. Sok ut van,
amelyeken az emberek járnak és amelyeket el
kell hagyniuk. A közönséges vallásos felfogás min

den tévelygést a bűn fogalmában foglalt össze s a
megtérést a bünbánattal azonosította. Keresztelő
Jánosnál a megtérés többet jelentett. Jézusnál is.
Luther szerint is egész életünknek megtérésnek
kell lennie. A bünbánat tehát nem a teljes meg
térés. A jobb világot várónak egész gondolkozását
és egész életét is meg kell változtatnia.
Ez volt eredetileg, ez volt régen ennek a
programmatikus, a keresztyénség és a reformáció
egyik legsarkalatosabb alapgondolatát magában
foglaló nagytávlatú mondásnak a tartalma . . .
Mit érzünk ma még belőle?
Közel kétezer esztendő óta való várakozás
és annyi csalódás, majd az egész várakozásnak
lelki boldogságunk körére való zsugorítása után
ki hisz, ki várja, ki van áthatva attól az érzéstől,
kinek remeg meg a lelke és testének minden porcikája arra a gondolatra, hogy jön egy jobb világ,
hogy az ur közel vagyon és hogy az Isten országa
eljövetele itt áll a küszöbön?! Ki hiszi azt, hogy
az, ami ezután következik, csak jobb, csak tisz
tább és csak szentebb lesz? ! . . . Ki mer remélni
abban, hogy ez az uj világ meg fogja semmisíteni
a zsarnokokat, elfogja seperni a képmutatókat, a
hazugokat és a hitetőket? És ki gondol arra, hogy
ezt a jobb jövőt megtéréssel, élete igazabb erkölcsi
alapokra való helyezésével készitse elő, fogadja és
munkálja? . . .
A világ ma is tele van várakozással. Csakhogy
a jövőtől senki sem vár jót, hanem csak rosszat.
És senki sem azt nézi, hogy hogy legyen jobb és
igazabb, hogy legyen ezzel méltóbb arra a szent
jövendőre, amely reá is felvirrad, hanem azon
bosszankodik, hogy miért volt idealista, miért
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hagyt-a falhoz nyomatni, megtapostatni magát
kíméletlen törtetőktől, miért volt ügyetlen és élhe
tetlen, mikor előtte is éppúgy nyitva állott a világ
mint azok előtt, akik áron is megvették az alkalmatosságpt, de nem arra, hogy önzetlenek és becsü
letesek legyenek, hanem arra, hogy önérdekeiket
minden akadályon keresztül érvényesítsék, hatal
mukat hitetéssel és erőszakkal is gyarapítsák és
hogy az istenellenes Mammonnal mindig minél
jobb és minél bensőbb barátságot tartsanak fenn?
Nem volna-e még idő arra, hogy ebből a régi osto
baságából valamit jóvá tegyen, a sok veszteségből
valamit behozzon? !. . .
Az emberek élettapasztalataik alapján nem
javulni, hanem romlani akarnak. Nem bűneiket
bánják, hanem azt, hogy gyengén és ostobán becsü
letesek voltak. Nem jó útra akarnak térni, hanem
azt sajnálják, miért nem üvöltöttek ők is a farka
sokkal'," miért' nem rohantak ők is a törtetőkkel
vagy. legalább miért nem jártak ők is az eredmé
nyesebb célra vezető országutakon és miért nem
voífak ők is olyan alávalóak mint mások,, akik
annyival előbbre jutottak, annyival többre vit
ték? ! .. .
Ma, a tudomány korában az emberiség vitte
már annyira, hogy a lelketlen zsarnokság, a kímé
letlen önzés, a törtetés, a képmutatás és a hazug
ság is valóságos, ellentmondást nem tűrő tudo
mánynak látszó köntösben lépjen fel. Ügyesség
nek okosságnak, életbölcsességnek, modornak hív
ták régen. Ma siker a neve. És ha ennek a tudo
mánynak a tanításai a maguk meztelen valóságá
ban megdöbbentőek és visszataszitóak volnának

is, jobb érzésű emberek a lelkűk legmélyén sem ■
mernek számot adni sokszor követett alaptételei
ről ! Mindig megújuló eredményei ezerszerte joh- \
bán ajánlják, mintha iskolákban tanítanák az alap
tételeit és a fogásait. Az életnek ez az oldala többre
tanít, mint a könyvek és az egyetemek. A siker és
az eredmény sokkal több erőfeszítésre készti az
embereket, mint sok más eszmény és sok szentnek
hirdetett, pontosan kiszabott és jól megfizetett
kötelesség. . .
Csakhogy a sok siker és eredményhajszolás-i
riak vannak árnyoldalai is.
A sok törtető kíméletlenül letiporja az előtte
járókat és nem törődik azokkal, akik a nyomában
járnak. Nem ismer törvényt és becsületet, szivé
ben nem hordoz érzést és szeretetet, nincs érzéke
az igazság és a tisztesség iránt . . . Minek is? ! A
cél szentesíti az eszközöket. A siker utólag igazolja
a látszólag kifogásolható módszereket. Az ered
mény, a hatalom vagy a pénz beszél. A Nagy Sán
dorok, a Napóleonok, a Krőzusok és a Lukullusok, a Kajafások, a Pilátusok és a Borgiák neve az
örökkévalóság szempontjából is van olyan mara
dandó, mint a becsületes emberek millióié. Sőt
maradandóbb és ismertebb is mint azé a szegény
özvegyé, aki szegénységéből többet tett a szegé
nyek perselyébe, mint sokan a gazdagok közül,
vagy mint azé az asszonyé, aki Jézus lábát könynyeivel öntözte, hajával törölte s ezzel ragasz
kodásának és alázatosságának megható bizonyí
tékát adta, de a neve mégis elveszett még az evan
géliumok emlékezetéből is . . . Hogy valami maku- :
la is tapad hozzájuk, az mit sem tesz. Követőjük
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a végén? És értelme is legyen az egésznek? És ■
egy-egy sorának szimbolikus mélysége felett gon
dolkodóba is akartok esni elmélázva? És csatta
nója is legyen a végén?
Keserves mesterség ez !
De ellentállni vájjon ki tudna? Meghalhat-e
a nagy Pán? Nem fuj-e menten sípjába csak a
hallatára is, — mondjuk — csak az ilyen minden
taglalásra méltó szónak : a vénasszonyok nyara?

I r ta : Immenditigen Mihály
Petőfi megírta a Szeptember végén dalát és
elment a csillagok közé. Meghalni. Az ősz meg
kapta a maga himnuszát.
Igazatok van, de azért ne mondjátok, hogy
hagyjanak most már békét az ősznek azok a gon
dolataikat és érzéseiket csak taktusra menő rimes
sorokban kifejezni tudók !
Hát nem kedves dolog az, mikor valaki még
hisz? Hisz olyan konok kitartással, hogy nem
lehet tőle már ezért a hitéért se megtagadni a
rokonszenvet. Hiszi, hogy valami még soha nem
látottat fedezett fel, mikor rájön arra, hogy az
ősz bősz, kebelemre jösz, vagy hogy zizeg az avar,
az avar, kérem, és zizeg . . . És ez a hite hegyeket
mozgat. Ne haragudjatok ránk, az ősz bús dalo
saira : mi vagyunk a nagy áldozatok áldozói, mi
vonulunk a műhelyek csendes sarkaiba, mi va
gyunk azok, akik nem tanuljuk meg a másnapi
leckét, mi nem vigyázunk a nyájra és engedjük
tilosba a jószágot, csak azért, hogy az őszi szél
bús szimfóniájáról énekelhessünk nektek, amelyik
halált kiáltott a természetnek. És a vénasszonyok
nyaráról.
Azt hiszitek, hogy ez olyan könnyű? Rövid,
egyforma hosszúságú sorokban ezt mind elmon
dani,' és ne csak ritmus legyen benne, de rim is

A nőegyleti poézis ébredezésének ideje. Az
örökkévalóságnak jegyében születetté. Mikor ked
ves öregasszonyok, — az Emma néni például már
kilencven felé jár — meg fiatalasszonyok, lányok
kezdik az őszi versírást. Ollóval, tűvel, varrógép
pel. Szabnak-varrnak. Nem verslábat, rímet,j
egyenlő hosszúra kimért sorokat. Hanem melegl
ruhát, babát, gyerekjátékot. Aztán clébb nem
eszméket, gondolatokat szednek össze az érzések- i
hez, hanem hosszú sorokban, hosszú nagy utakon
viseltes ruhát, cipőt, tüzelőt, vásznat, pargetot,
flanelt, cukrot, mindent összeszednek, összeöltögetnek, összeraknak, összerimeltetnek, mig el nem
készül a legszebb dal, a karácsonyi ének. Menny
ből az angyal ! Szegényeknek, gyerekeknek, nagy
nak, kicsinynek.
Ez igen !
Ez őszi poézis. Cseng-bong. Van benne ritmus
is, rímel is. Gyönyörűség az olvasónak. Jobb is
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azért mindig akad, aki dicsőséget, hatalmat, pénzt
és gyönyört hajszol. És bizony nem tudni, nincsenek-e többen mint azok, akik
Isten országát
várják s ezért azon igyekeznek, hogy egész életük
megtérés legyen? ! . . .
Vannak. De akárhányan legyenek is, emberi
és isteni eszmények igazsága sohasem számon
vagy többségen múlik. Az a meggyőződés, hogy
ennek a világnak jobbnak kell lennie, nem aszerint
igaz, hogy hisznek-e vagy kételkednek-e benne,
vagy pedig hallani sem akarnak róla? !
Ha Istenen áll, Isten emberei szent meggyő
ződésként hirdetik, hogy Isten nincs megelégedve
ezzel a világgal, hogy valami jobbat akar, hogy
más útra akarja téríteni és ha másként nem megy :
izzé-porrá töri és úgy teremt belőle olyan uj vilá
got, amely megfelel az ő akaratának, az ő szivé
nek, az ő legszentebb elgondolásának !. . .
De nemcsak tőle függ. Emberek teszik pokollá
is a világot. . . de ha megemberelik magukat,
közelebb juttathatják Isten országához is. Azért
követelik Isten emberei azt is egyértelmüleg:
Térjetek meg !. . . Legyetek mások !. . . Járjatok
az igazság, a jóság és a szefetet utján !. . .
Nekünk is ezen a ponton kell belekapcsolód
nunk egyéni hitünkkel, erkölcsi életünkkel, min
den törekvésünkkel a kereszténység és a refor
máció alapgondolatába. Hinnünk kell a magunk,
környezetünk, társadalmunk, az emberiség és a
világ tökéletesedésében s ezt nemcsak passzíve,
hanem aktive is elő kell mozdítanunk.
T A megtérés és a biinbánat nemcsak a múlt
kávhoztatását, hanem uj utakat, uj akarásokat,
lesz tőle. Okosabb is. Csattanós a vége. A közepe
sem unalmas. A régi fonók vidám tereferéje.
Fonódik a szál, fonódik a mese. Fonódik egyéb is.
Nem halt meg a nagy Pán. Vidáman szól a sípja.
— Ki lehet az az újabban feltűnt rendes
templomjáró?
— Az ám ! Feltűnt már nektek is?
Lám, ha valaki templomba jár, mindjárt van,
aki törődik vele. Mindjárt tartozik valahová ő is.
Nem is hagyja el úgy magát, mint más. Érzi,
hogy szem előtt van.
— Deresedő halánték. Pirosra borotvált sima
arc .. .
— Jóvágásu alak. Filmen látni csak ilyen
tökéleteset.
— Ez most férfiban a divat. A házasságra
érett őszeleje. Vájjon házas-e már?
- Az én hős tengerészkapitányom, aki hideg
arccal utolsónak hagyja el a süllyedő hajót ! Ez
csak nőtlen ember lehet !
— Magdus ! Kovács Magdus ! Honnan veszi
ez a lány ezt a sok filmromantikát? De igaza van.
Olyan hajóskapitányos formája van.
Az igaz. De mért kell neki éppen nőtlen
embernek lennie, Magdus?
— Egyedül jön, egyedül megy. Jegygyűrű
nincs az ujján. Mindig vidáman tekintget maga
köré. Hamar elpirul és . . . és . . .
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uj törekvéseket, uj munkát és uj áldozatokat is
foglal magában . . . A hangsúly azonban nem az
újon van és az uj nem annyit jelent, hogy már most
mindenáron valami olyat kell keresni, ami még
nem volt. Az uj ebben a vonatkozásban csak
tökéletlen vagy gonosz réginek az ellentéte. A
gyengeség helyett erőt, a gyávaság helyett bátor
ságot, a gonoszság helyett jóságot, az önzés helyett
önzetlenséget és áldozatos szivet, az uralomvágy
helyett szólgálatkészséget és kötelességteljesitést,
a gyűlölet helyett szeretetet és hasonlókat jelent.
Ki merné azt mondani, hogy ezek uj dolgok? Vagy
azt, hogy azért mert nem újak, nem vinnék tovább
és előbbre az embereket és nem javítanák meg
jobban a viszonyokat, mint az a sok kavargó,
újnak és megváltónak hitt eszme, amelyről leg
többször nyilvánvaló, hogy nem is uj, megváltás
helyett pedig csak újabb nyomorúságokat hozna? !
Ebben az értelemben is tehát teljes a jogosultsága
annak, hogy a reformáció mindenkori követel
ményét, mai feladatait és jövő perspektíváját is
ezzel a mondással fejezhessük k i : »Térjetek meg,
mert elközelitett az Isten országa! , . .«
Szimonidesz Lajos.

A bányai egyházkerület közgyűlése
október 10-én folyt le nagyszámú résztvevő jelenlé
tében a Deák-téri ev. leánykollégium dísztermében
D.Raffay Sándor püspök és dr. Pesthy Pál kér. fel
ügyelő elnöklete alatt. A gyűlés megkezdése előtt
gyámintézeti istentisztelet volt, melyen Kutas
Kálmán szegedi lelkész mondott az özvegy asszony
— És?
— Azt nem mondom meg. De legényember !
— Akkor hát csak siessen ! Sok ősz dere már
nem igen csípheti meg, mert megtöpped, mint a
kökény.
— Akkor jó a kökény. De most arról van
szó, hogy : vájjon ki lehet? Titkár ur 1
—- Igen is kérem. Megszállt területről jött.
Vidos doktor. Királyi főügyészhelyettes.
— Akkor hát mért nem nősült még meg? —
vonta felelősségre az Emma néni szigorúan a
titkárt.
Az Emma néni volt a vigalmi bizottság elnöke.
Mint ilyen, az ügyet a hatáskörébe tartozónak
vélte. A lánya volt a nőegylet elnöke, a Vilma
néni. Komoly, gondos, mindenre kiterjeszkedő
figyelme miatt a gyülekezet anyjának, — azok
a kivételesek pedig, akikkel már éreztetnie kel
lett a ráncba is szedni tudó kezét, inkább a gyü
lekezet anyósának tisztelték a háta mögött. Ez
csak megtiszteltetés a világ összes anyósaira.
Akire a kicsiszolt észjárásuak olyan sok rosszat
szeretnek olcsó szellemeskedéssel fogni.
Vilma néni nagyon helyénvalónak találta az
édesanyja gondolatmenetét.
— Igen, titkár ur, mi lesz ezzel a doktor Vidossal? Mért nem nősült még meg?
A titkár ur nem tagadhatta, hogy érzi a sú
lyos ,felelősségét a kérdés körül. Szives elnézést
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filléreiről költői szépségű, megrázó erejű beszédet, zadban. Különösen a szegénysorsu főiskolai ifju-j
melyben álom formájában minden gondolatot ki ság sanyarú helyzetére hívja fel a figyelmet.!
fejtett, mely gyámintézeti istentiszteleten éppen Kulturfölériyünk megtartása függ attól, hogyi
alkalomszerű.
gondoskodu'nk-e főiskolai ifjúságunkról. írjunk feli
Pesthy Pál elnöki megnyitóbeszédében a sú ez ügyben az egyetemes közgyűléshez. Végül nia-|
lyos politikai helyzetből indult ki, rámutatott gasztos szép szavakban ad kifejezést annak a fáj-i
arra, hogy titkos földalatti erők működnek és dalmas veszteségnek és gyásznak, mely a nemzetet
veszélyeztetik az országot, a nemzetet. A helyzet Vass József népjóléti miniszter váratlan elhunyté-j
sokban hasonlatos a tizenkét év előttihez. De val érte. Tartalmas megnyitóbeszédét fohásszal
félelemre nincs ok, mert most, már éppen tiz éve, fejezte be és a közgyűlést megnyitotta.
olyan férfi áll a nemzet élén, kiben minden magyar
D. Raffay Sándor püspök jelentését a 80.1
érték megtestesül. Tízéves kormányzása alkalmá zsoltár könyörgésével kezdte: »Oh Isten, állíts‘
ból hódolattal köszöntjük : áldás munkájára, üdv helyre minket és világoltasd a te orcádat, hogy meg-]
életére ! (A közgyűlés közönsége felállással és szabaduljunk.« Az ágostai hitvallás négyszázéves
lelkes éljenzéssel hódolt vitéz nagybányai Horthy fordulója alkalmából fel kell buzdulnunk őseink
Miklós kormányzónak.) Beszéde további folyamán erős hitén. Nemzetünket mai letiprott helyzetéből
érinti a kapitalizmus és a szovjet részéről fenye csak az evangéliumtól újjászületett lelkek emel
gető veszedelmeket és hangsúlyozza, hogy a tár hetik fel. Éppén azért legyen főgondunk az ifjú
sadalom az élet igazságát csak Jézus tanításában ságnak evangéliumi nevelése. Áttérve az állammal
találhatja meg. Megemlékezik az ágostai hitvallás szemben való viszonyunkra, hangsúlyozza a püs-j
négyszázéves jubileumáról és hangoztatja, hogy pök, hogy mostoha gyermekei vagyunk az állam
bűnt követ el az, aki a felekezeti béke megbontása nak, nem élvezünk annyit, amennyit a törvény
által a nemzeti eszmét lazítja, a hazafiak össze biztosit. Pedig a szeretet nem igazodik a törvény
tartását gyengíti. Legyen a felekezetek között szerint, de az elfogultság még a törvény útjára is
nemes verseny. Szolgálja ki-ki a maga hite szerint tartózkodva lép csak. A püspöknek fáj, hogy fe
Isten dicsőségét ! De méltánytalanságokat nem lelős helyről még nem történt elhatározó lépés a
szenvedhetünk el szótlanul, a támadásokat önér felekezeti béke dolgában. Évről évre ismételjük
zettel kell visszavernünk. Sajnos, az 1848. évi a testvéri közösségre való készségünket, hogy a
XX. t.-c. még nincs végrehajtva és minden téren nemzetért együtt munkálkodjunk. Hiszen minden
érnek minket kisebbítések, bár igazságunk fényes, egyháznak egy a hivatása. Á túlzókat az állammint a nap. De ne féljünk : Isten velünk van. hatalomnak kellene elnémítani. Sajnos, a protes-J
A lelkészi karra sok munka vár. Olyan nehéz táns házasságokat még ma jsbüntetlenüly|valá^
időket élünk, mint elődeink a tizenhatodik szá zák. De azért mi csak hirdessük ezután is a békes^
kért a mulasztottakért. De intézkedést helyezett
kilátásba.
Másnap este már ott is volt az urikaszinóban.
Tapintatos tréfáskedvti és merész embernek
semmi az, addig nyomulni bele a felebarátjába,
mig az egészen természetesnek nem találja a nő
egyleti kérdést. És felel is rája.
— Jó. Megmondom. De huszonnégy órai
haladékot kérek. Holnap ilyenkor jöjjön el tisz
telendő uram az egyházfival a lakásomra.
A nőegyletnek alapítása óta ez volt a legne
hezebben kivárható huszonnégy órája. Mintha,
megállt volna az idő. Tehát nemcsak filmhős
hanem filmrendező i s : megtudja feszíteni az ide
gek húrjait.
-r- És minek az egyházfi? A kántort, meg a
harangozót nem kérte?
Másnap beállított az egyházfi a nőegyletbe
egy nagy csomó viseltes ruhával, cipővel, fehér
neművel. Utána a titkár. Épp olyan együgyü
arccal, mint az egyházfi. Hogy rája sem bíztak
sokkal több titkot, mint amarra, az első nézésre
nyilvánvaló volt. Ezt Emma néni mindjárt meg
is állapította róla.
— Tehát halljuk ! Ki azzal a regénnyel !
— Hát igen, kérem : a regény. Most jövök
a regénytől. A hős, a deresedő halántéku, pirosra

borotvált, rettenthetetlen hajóskapitány a fe
délzeten, Széchenyi-tér nyolc, első emelet, erre a
kikészített jegyzékbe foglalt csomó viseltes ruhára
mutatott, intett az egyházfinak, hogy hozza ide.
Aztán csak annyit mondott : így ni !
Azzal rágyújtott egy cigarettára. Valódi an
gol dohány. Az illatáról mingyárt ráismer az
ember az ilyesmire. Egy párat az egyházfi zsebébe
dugott és megint csak annyit mondott, hogy:
így ni ! Igazi szűkszavú tengeri fóka.
— És én mit mondjak a höjgyeknek?
— ?! — nézett rám kérdőleg.
— Mért nem nősült meg?
— Hogy ezt küldhessem nekik, — mutatott
az egyházfi hátán a bugyorra.
A Vilma néni nézegette a küldött dolgokatj
— A nyomozás eredménye gyenge. De ami!
két küldött, nagyon kielégítő dolgok. Mennyisé-*
gileg és minőségileg.
— Egész jóravaló fiatalembernek látszik ez
az öreg Vidos doktor, — egészítette ki Emma néni
az egyleti véleményt.
— Titkár ur, gondja legyen, hogy a legköze
lebbi teára itt jelentkezzék a Vidos doktor.
— Itt lesz már ma. Mingyárt be is iratkozott
pártolótagnak.
Vilma néni elégedetten fogadta a jelentést.
De aztán, hogy keresgélve körülnézett, valakije
hiányozhatott.
(Folytatjuk)
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séget, a türelmet, mert csak Így virradhat ránk
boldogabb jövendő. A közgyűlés felállással fejezte
ki tiszteletét vitéz dr. Kende Kirchknopf Gusztáv
kerületi lelkész emléke iránt. A püspök bejelen
tette, hogy ideiglenesen Magócs Károlyt bízta
meg a kér. lelkészi, Wolf Lajost a missziói lelkészi
teendőkkel. Kéri a lelkészeknek megválasztatását.
Jelentést tesz kitüntetésekről, felavatásokról, vesz
teségeinkről, felhívja a figyelmet a theológiai
szeminárium és a lelkészi vizsgálat kérdéseire.
Újabb felterjesztést javasol a felsőházi tagság
dolgában és a 80. zsoltár fohászával fejezi be jelen
tését. A közgyűlés a püspöknek alapos jelentéséért,
az elmúlt évben kifejtett munkásságáért köszö
netét mondott, javaslatait pedig határozatiig
elfogadta. Bartos Pál elemi iskolai tanfelügyelő és
dr. Hittrich Ödön középiskolai tanfelügyelő a ke
rületi iskolákról tettek jelentést. Javaslataikat a
közgyűlés elfogadta.
A kér. költségvetésének tárgyalásánál dr.
Szeberényi L. esperes, felsőházi tag azt kívánta,
hogy a költségvetés már május előtt jusson az
esperességek kezébe. Ajánlja a kerületek és egy
házmegyék összevonását takarékosság okából.
Báró Kaas a költségvetés indokolását kérte. Ezt
a kívánságot hangoztatta Krayzell Miklós is.
D. Raffay püspök szerint a költségvetést azért
nem lehetett korábban elkészíteni, mert az állam
segélyt még csak a múlt héten osztották fel a
kerületek között. A jövőre nézve az elnökség ele
get fog tenni a felszólalók kívánságának. A köz
igazgatás egyszerűsítését csak a zsinat eszközöl
heti. Az államsegély felosztásának kulcsa nem
kielégítő, a jövőre jobb felosztási alapot kíván.
Rendkívül élénk hozzászólásokat váltott ki a
javadalmas egyházi tisztviselők házasságkötését tár
gyaló szabályrendelet, melyet a lelkészegyesület
már letárgyalt. Csodálkozással tapasztaltuk, hogy
tervezői egyáltalában nem vették figyelembe
azokat a felszólalásokat, melyek a múlt évi egye
temes gyűlésen elhangzottak és a tervezet elve
tését eredményezték. Dr. Szeberényi esperes sze
rint elég annyit kimondani, hogy ev. egyh. tiszt
viselőnek evangélikus felesége legyen, Szimonidesz a javaslatnak a napirendről való levételét
indítványozta. A kér. felügyelő a javaslat szaka
szonként való tárgyalását rendelte el. Ennek fo
lyamán nagyon sokan szóltak a tárgyhoz és az
eredmény az lett, hogy ev. javadalmas egyházi
tisztviselő csak evangélikus nőt vehet feleségül,
házasságát köteles egyházi hatóságának beje
lenteni és a templomban megáldatni. Aki ezt nem
teszi, fegyelmi vétséget követ el. Szimonidesz
Lajos a kerületi lelkészválasztási szabályrendelet
hez három módosítást ajánlott. Az elsőt egyhan
gúlag elfogadta a jogügyi bizottság javaslata alap
ján a gyűlés. A második javaslat kívánja annak a
megszorításnak a törlését, hogy a nők, mikor egy
házi szavazati jogukat gyakorolni akarják, nem
adhatnak utasítást a megbízottnak, hogy hogyan
gyakorolja a nő nevében a szavazati jogot. Ez a
korlátozás szűkíti az E. A. 42. §-ában biztosított
jogot és bizonyos esetekben teljesen lehetetlenné
teszi annak gyakorlását. A jogügyi bizottság nem
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fogadja el a javasolt módosítást. A kérdés rend
kívül élénk vitát keltett, melynek eredménye az
volt, hogy megállapítást nyert, hogy a Szabályrendelet nem felel meg a szükségletnek, a törvény
nek és azért általános revízióra megérett.
Szimonidesz Lajos harmadik javaslata a szab.
rendelet 20. pontjában levő azt a mondatot kí
vánta törölni, hogy a kér. elnökség nem indokolja
meg határozatát. E pontnál is élénk felszólalások
hangzottak e l; kitűnt, hogy az ev. egyházon belül
milyen nagy távolságok lehetségesek a törvény
és a szabályok magyarázatánál. Dr. Szeberényi
esperes azt mondta, hogy csak az Ur Isten discretionalis jogát ismeri el. Krayzell Miklós felolvasta
■a dunáninneni kerületnek az egyetemes közgyű
lés által 1927-ben jóváhagyott szabályrendeletét,
mely nem ismeri el a kér. elnökség discretionalis
jogát, hogy valakit a pályázatnál kellő indokolás
nélkül kizárhasson a jelöltetés jogából. Raffay
püspök kijelenti, hogy eddig mindig csak az ille
tékes esperes információja alapján gyakorolta a
kizárást és kéri ennek a jognak a fenntartását.
Dr. Pesthy Pál a szabályrendelet 22. pontjából
kiindulva magyarázta, hogy a szabályrendelet
szerint .van a kér. elnökségnek discretionalis joga
és kéri a jogügyi bizottság javaslatának elfoga
dását. A kér. gyűlés a felügyelő indítványát elfo
gadta. Mi — teljes tisztelettel a kerületi elnökség
iránt —^ leszögezzük azt az álláspontunkat, melyet
a közgyűlésen szóval is kifejtettünk, hogy az evan
gélikus egyházban discretionalis jogról beszélni
nem lehet, mert egyházi alkotmányunk 17. §-ának
értelmében »Minden egyházi tisztviselő, megbízott,
kiküldött vagy egyházi szolgálatban álló egyén, ezen
minőségben elkövetett cselekvésének vagy mulasztá
sának következményeiért felelős és a szándékosan
vagy vétkes gondatlanságból okozott kárt megtéríteni
tartozik.a A discretionalis jog éppen azt jelenti,
hogy valaki valami hivatalos tisztéből folyó cse
lekedetéért nem felelős. A lelkészválasztási sza
bályrendelet 19. §-a a)—i) alpontokban felso
rolja azokat az eseteket, mikor a kér. elnökség
a pályázót a jelölésből kizárni köteles. Tehát ez nem
függ tetszéstől vagy jóindulattól, hanem köte
lesség az egyházi érdek megóvása érdekében.
Még feltevésnek is elfogadhatatlan az az állítás,
hogy az ev. egyházban bárkinek lehetne olyan
joga, mellyel belenyúlhat gyülekezetek és sze
mélyek sorsának irányításába anélkül, hogy ezért
felelősséggel tartoznék.
Az ev. egyházban senkisem kérhet hivatalos
esküjére való hivatkozással feltétlen bizalmat
ténykedéseivel szemben, hanem tartozik tűrni,
hogy az autonómia értelmében jogosult személyek
az egyházi törvény és az evangélium mértékével
megmérjék cselekedeteit. Mert a legmagasabb
egyházi hatóság képviselője is csak ember, alávetve
gyarlóságoknak, tévedéseknek, sőt szándékos meg
tévesztéseknek is és ezért a közérdeket csak a bírá
lat jogának feltétlen biztosításával lehet megóvni.
Hogy ez mennyire igaz, bizonyítja a kelenföldi ev.
egyházban szept. 28-án történt lelkészjelölés ügye
is, mellyel szemben Szabó Aladár pályázó hívei a
kerületi gyűléshez panasszal járultak. Panaszuk
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ból kitűnt, hogy a püspöktől azt a felvilágosítást
kapták, hogy a kér. elnökség Szabó Aladárt az ille
tékes esperes hivatalos jelentése alapján zárta ki a
pályázatból, mert állítólag egy pünkösd napján
tartott prédikációjában szerénytelenül ajánlkozott
a gyülekezetnek. Mikor pedig az esperestől kérdez
ték, hogy honnan szerezte értesülését, az kereken
megtagadta, hogy a feljelentő nevét megmondja.
A kerületi gyűlésen több felszólaló ajánlotta a
panasz orvoslását, maga az egyházmegyei felügyelő
is megerősítette, hogy a tényállás hiven van a kér
vényben feltüntetve. A kér. közgyűlés a panasz
dolgában nem határozott, hanem a kér. elnökség
hez tette át a beadványt. Ezen ügy tárgyalásakor
felszólalt Szimonidesz Lajos is, kit a kér. elnökségminden indokolás nélkül kizárt a kelenföldi pályá
zatból és hangoztatta, hogy az ilyen eljárás meny
nyire igazságtalan és káros, mert a találgatások
nak és gyanúsításoknak szabad teret enged és a
legbecsületesebb embert is jogtalanul megakadá
lyozza a megfelelő munkatér elfoglalásában és csa
ládja tisztes megélhetésének biztosításában. Vége
zetül a diakonisszák munkássága is szóbakerült
és az a kívánság merült fel,'hogy mindennemű
félreértések elkerülése céljából határolja körül az
egyház a diakonisszák munkakörét. Raffay püs
pök, ki a diakonisszák munkájának felügyeletével
van megbízva az egyetemes egyház részéről, nagy
elismeréssel szólt a »Fébé«-diakonisszák egyházépitő munkásságáról. A közgyűlést D. Raffay S.
püspök hálaadó imádsága fejezte be. Hálás öröm
mel tapasztaltuk, hogy dr. Pesthy Pál kér. felügyelő
szívós kitartással, bölcs nyugalommal és a szólásszabadság tiszteletbentartásával vezette a köz
gyűlés tárgyalását.

A nagy vonaton
A Mindenség egy végtelen vonat:
Viszi, röpíti a Világokat,
Mint kisebb, nagyobb pergő kocsikat.
A messziről jött fáradt utasok:
A különböző nagy lélekrajok,
Kik zsongva lepik el a Vonatot. . .
Nem tudja senki, hogy ki jő, ki megy?
Nincs homlokára írva senkinek:
Hazulról jő-e, vagy már hazamegy?
A Vonat csak fut, csak száguld tova.
Viszi a Fejlődésnek mozdonya . . .
S oly kevés tudja: Honnan? Miért? Hova?
Én kinéztem a Vonat ablakán . . .
És megfejtődön bennem a talány:
Nékem a Vonatvezető: Atyám.
Ő, a nagy »Honnan?« a »Hová?« s »Miért?«
Én Benne látom, erezem a célt,
Mert Ő a kezdet, Ö csupán a Vég.
A Kalauzt is immár ismerem.
Itt áll lelkemben szemben énvelem:
Az én Megváltóm, üdvöm, életem.
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Oh eszméljetek utitársaim
Ti is s az öntudat lángszárnyain
Röpüljetek magasba szállva mind!
Röpüljünk mind, óh Lelkek, Életek!
S mig szívre lel szív s kéz szőrit kezet,
Forrasszon eggyé a szent Szeretet!
Röpüljünk! — Végre legyünk szabadok,
Hogy ne bennünket vigyen, mint rabot,
Vigyük céljához mi a Vonatot!
Vitovszky István

Istentiszteleti rend a budai ev. templomban
Október hó 26-án 9 órakor ifj. istentisztelet : Hüttl.
11 órakor magyar istentisztelet: Mohr H. h. lelkész.
Október 31-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet urvacsoraosztással : Gál.
11 órakor magyar istentisztelet, utána urvacsoraosztás : Magócs Károly egyházkerületi lelkész. Énekel
a Lutherszövetség Vegyeskara.
d. u. 4 órakor : reformációi emlékünnep. Énekel az
ifjúsági vegyeskar.
November hó 2-án 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Glatz
J. vallástanár.
10 órakor német istentisztelet: Virág J. segédleikész.
11 órakor magyar istentisztelet: Virág J. segédlelkész.
Kereszteltük: Makula Lászlót, Németh László, Tomant Pált.
Eskettük : Bognár Lászlót, Drobinoha Irénnel.
Temettük : Gyulay Pált, Szikula Mihályt, Iványi Istvánt,
Busztin Dezsó't, Prihradny Ernőt.
A soproni ev. theol. fakultás uj székházának felavatása
okt. 19-én folyt le nagy ünnepséggel a kormányzó jelen
létében. Az avatóbeszédet gr. Klebelsberg Kunó miniszter
mondotta. A kormányzó részt vett a tanévmegnyitó ünne
pen, melyen Deák János dékán székfoglaló beszédet mon
dott és az azt követő doktoravatáson is. A kar első dokto
rává Viczián Dezső lelkészt avatta. Az uj épületet Sándy
Gyula műegyetemi tanár, budai ‘ egyházunk felügyelője
tervezte a soproni nevezetesebb műemlékek stílusának
figyelembevételével. Isten áidja meg azt a munkát, mely
a székházban fog folyni, hogy váljék az ő dicsőségére, a
haza és az egyház javára 1
Frint Lajos aradi ev. lelkész és az erdélyi zsinatpresbiteri ev. egyház püspöke szept. 17-én töltötte be
80-ik életévét és ugyanakkor ünnepelte ötvenéves lelkészi
szolgálatának jubileumát. A pátriarchai korban levő fér
fiú még teljes erővel munkálkodik az Ur szőlőjében. Isten
áldása legyen továbbra is életén és munkásságán 1
A németországi Gusztáv-Adolf egylet elnöke, D. Dr.
Rendtorff Ferenc, kinek hetvenedik születésnapja alkalmá
ból a német theológiai tudomány jeles képviselői emlék
könyvet adtak ki, az elmúlt napokban Sopronban időzött,
mint a magyar evangélikus egyház vendége és résztvett
a gyámintézeti ünnepélyen mint az evangélium hirdetője,
jelen v o lt a kerületi gyűlésen és a theológiai fakultás uj
épületének felavatásánál. Mint a lipcsei egyetem tanárá
nak alkalma volt magyar theológusokra is jótékony irá
nyitó hatást gyakorolni, mint a hatalmas Gusztáv Adolf
egylet elnöke pedig egész hazai evangélikus egyházunk
szegénységének és nyomorúságának egyik legfőbb eny
hítője. Őszinte örömünkre szolgál, hogy a német protes
tantizmusnak ez a világszerte tisztelt vezérlő egyénisége
megtisztelte hazánkat és egyházunkat látogatásával, és
itt is bizonyságot tett evangéliumi hitéről és a Krisztusban
való testvéri szeretetéről a magyar evangélikusság iránt.
Kísérje tovább is munkáját Isten áldása és lehessen még
sokáig az evangéliumi hitnek és testvéri szeretetnek ra
gyogó példaképe !
VII. Országos Nőimunka-Kiállítását tartja nov. 5—
!l-ig a székesfővárosi Vigadóban a Magyar Protestáns Nők
Országos Szövetsége. Kiállítók előjegyzése folyik. Jelent
kezni lehet: Írásban bármikor ; személyesen vagy telefonon
(816—33) hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt.
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A dunáninneni kerület okt. 16-án tartotta évi köz
gyűlését Balassagyarmaton rendkívül nagy látogatottság
mellett a vármegye székhazának nagytermében. A köz
gyűlés melegen elparentálta Vass József minisztert, jubi
lálta Kiss István püspököt 40 éves lelkészi szolgálata alkal
mából és beiktatta hivatalába a kerület egyhangúlag meg
választott uj felügyelőjét, dr. Sztranyavszky Sándor bel
ügyi államtitkárt. Az uj felügyelő beköszöntőjében hálás
kegyelettel emlékezett meg hivatali elődeiről, különösen
hódolt néhai Baltik Frigyes püspök hazafias működésének
és örömmel állapította meg, hogy a kerület egységes állás
foglalással hívta őt a kerület élére. Erre az egységre most
különösen nagy szükség van úgy nemzeti, mint egyházi
szempontból. Szépen ecseteli a feladatokat, melyek a mai
korban az egyházra várnak, melyeket csak Krisztus szel
lemével lehet megoldani. Sürgeti a szellemi harcok meg
vívására egy prot. napilap alapítását. Megállapítja, hogy
az állam nem bocsátja az anyagi eszközöket oly arányban
az egyház rendelkezésére, amilyen mértékben azokhoz tör
vényes jogunk volna. Ezért vannak lelkészeink, tanítóink,
iskoláink válságos helyzetben. V'égül bizonyságot tesz szi
lárd hitéről, melynek birtokában a legsúlyosabb feladato
kat is vállalja. Az uj felügyelőt a magyar ev. és ref. egy
ház számos hivatalos képviselője köszöntötte nagy szere
tettel és bizalommal. A kerület megválasztotta Okolicsányi
Gyula eddigi helyettes kér. felügyelőt a kerület örökös
tiszteletbeli felügyelőjének. A napirend letárgyalása simán
történt.
A dunántúli kerület Sopronban tartotta közgyűlését
október 17-én. Ezen mint kedves vendég vett részt D.
Rendtorff Ferenc egyet, tanár, a németországi Gusztáv
Adolf-egyesület elnöke is. A közgyűlés előtt emléktáblát
helyeztek el azon a házon, melyben Kis János superintendens lakott 1808-tól 1846-ig. Az ünnepélyen Kapi
Béla püspök méltatta dicső elődjének nagyságát és tevé
kenységét. A kerületi közgyűlést Mesterházv Ernő fel
ügyelő nyitotta meg tartalmas beszéddel, melyben egy
házunk válságos helyzetét ecsetelte és összefogásra, test
véri egyetértésre hívta fel a haza hii gyermekeit. Kapi
B‘Ha püspök jelentésében ugyan hálásan ismerte el, hogy
jóindulatot, megértést és támogatást is tapasztalt a kor
mány részéről, de felpanaszolja, hogy kulturális érdekeink
a pénzügyi kormányzat részéről mostoha elbánásban ré
szesülnek és ezáltal egyházunk létében is veszélyeztetve
van. Felpanaszolja, hogy az állami költségvetés leszállítása
kor egyházi iskolai dotációnkat, melyet törvények bizto
sítanak nekünk, szintén leszállították. A felekezetközi hely
zet ev. egyházunk szempontjából kedvezőtlen, a közös
keresztyén misszió szempontjából szomorú, a nemzet
szempontjából aggasztó. Sürgeti, hogy az állam felelős
vezetői szerezzenek érvényt a törvénynek. A közgyűlés
lelkesen üdvözölte D. Renátorjfot, a Gusztáv Adolf-egylet
elnökét, Vass József miniszter emlékét jegyzőkönyvileg
megörökitette és sajnálkozással vette tudomásul, hogy a
kultuszminiszter megvonta több iskolától az államsegélyt.
A felekezeti béke érdekében a magyar protestantizmus
legelső képviselői egymásután szólaltak meg. Kezdte a
sort Gedulv Henrik püspök a kerületi gyűlés elé tárt jelen
tésében, mikor megállapította, hogy a róm. kath. plébáno
sok különösen a vegyesházasságok dolgában milyen bántó
eljárást tanúsítanak egyházunkkal szemben és elérkezett
nek látja az időt, hogy á kormány és a törvényhozás lépjen
közbe a maga hatalmával és- védje meg a magyar protes
tantizmust a corpus juris canonici protestánssértő rendel
kezéseivel szemben. Szász Károly, a ref. egyház illusztris
tagja, személyes tapasztalataival támasztja alá Geduly
püspök panaszát és kijelenti, hogy elérkeztünk a béke
érdekében való önmegtagadó hallgatásnak határára. Idézi
báró Fiáth Tibornak, a jó magyar és hü katholiku? férfiú
nak kesergését, mely szerint a pápának a vegyes házassá
gokra vonatkozó szigorú rendeletéi a buzgó kathoükusok
leikében is sokszor a legbensőbb érzelmeket teszik próbára.
Benedek Sándor, a közigazgatási bíróság .másodelnöke is
egy cikksorozatban foglalkozik e kérdéssel1 és főleg arra
utal, hogy régebben a kath. klérus vezető emberei miiyen
megértő és testvéries álláspontra helyezkedtek és a maguk
részéről mily komolyan iparkodtak a honfiak között az
egységet és békességet ápolni. Fájdalommal látjuk, hogy
a vegyesházasságok dolgában követett pápai törvényen
alapuló eljárás mily romboló hatással működik, a békét
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lenség mily ijesztő mértékben nő a családok és feleke
zetek körében és azért mi is felszólítjuk a haza sorsát
irányítani hivatottakat, kiknek a polgárok békessége felett
őrködni hivatalos kötelességük : szerezzenek érvényt az
állami törvénynek és védjék meg minden állampolgár
családi tűzhelyének nyugalmát bármely oldalról jövő
támadással szemben. Ideje volna, hogy a reverzáiis tör
vény hatályon kívül helyeztessék és az állampolgárok a
lelki kényszer alól felszabaduljanak.
Az egyetemes közgyűlésre szóló kedvezményes vasúti
igazolványok. Mindazok, akik az egyetemes közgyűléssel
kapcsolatban féláru vasúti jegy váltására jogosító igazol
ványt óhajtanak igénybe venni, felkéretnek, hogy ezen
szándékukat a kiinduló állomás és a vasút (Máv. DunaSzáva-Adria, Győr-Sopron-Ebenfurti) pontos megjelölésé
vel november hó 5-ig jelentsék be, mert később beérkező
kérések, miután a vasutakkal szemben az igénylés novem
ber hó 5-én lezáródik, sajnos, nem vehetők figyelembe.
Az igazolványok beszerzését Kuthy Dezső egyetemes fő
titkár végzi, akinek cime : VIII., Szentkirályi-u. 51. I. 5.
Püspökbeiktatás volt szept. 10-én Rózsahegyen. Ekkor
tette le Csobrda Vladimír hivatalos esküjét és vette át a
keleti egyházkerület kormányzását. Ez alkalommal a Léván
megjelenő »Evangélikus Lap« egyik szerkesztője több kérdést
intézett az uj püspökhöz különösen a német és magyar
nyelvű kisebbségekkel szemben követendő bánásmódjára
nézve. Köztudomású, hogy Csobrda eddig a felvidéki tót
nemzetiségi törekvéseknek leghangosabb szószólója volt
és mint üptómegyei esperes kevés megértést tanúsított
a magyar és német nyelvit hívek kulturális szükségeivel
és törekvéseivel szemben. Az uj püspök kijelentette, hogy
tudatában van annak, hogy ő a német és magyar ajkú
híveknek is püspöke és megígérte, hogy azon lesz, hogy
se a magyaroknak, se a németeknek semminemű nyelvi,
nemzeti sérelmei ne legyenek az egyházi élet keretei között.
A külön magyar esperesség követelését megérti, de a Krisz
tusban való egységben látja azt az eszményt, melynek
magyart, németet és tótot kell egyesíteni egyházunk kere
tein belül. Megígérte, hogy minden, befolyását latbaveti
a kormánynál, hogy a kongruájától és nyugdíjjogosultsá
gától megfosztott két magyar ev. lelkész ügye kedvező
megoldást nyerjen. Végül kijelentette, hogy elődje, néhai
dr. Jánoska püspök szellemében és nyomdakain akar járni.
Szilárdan ragaszkodik az ágostai hitvalláshoz, mely leg
tökéletesebben juttatja kifejezésre a Szentirás igazait. Ra
gaszkodik a reformáció azon alapelvéhez, hogy hit által
lehet csak Isten kegyelméből üdvözölnünk és mindent
el fog követni, hogy ennek a hitnek fénye és melege minél
jobban hassa át a gyülekezetei és híveket. Csobrda V. püs
pököt, mint egykori tanulótársunkat, szívesen üdvözöljük
és őszintén kívánjuk, hogy kifejtett irányelveit megfelelő
cselekedetek is kövessék.: építse a reábizott gyülekezetek
ben az Isten országát !
Handmann missziói felügyelő okt. 23—nov. 14-ig
tartó előadó körutat tesz ev. gyülekezeteinkben. Buda
pesten október 26-án és 30-án fog tartózkodni. Isten áldása
kisérje munkásságát 1
A kelenföldi gyülekezetjen megkezdődtek a próba
szónoklatok, mint halljuk, telt templomban. A Szabó Ala
dár vallástanár körül csoportosuló hivősereg okt. 18-án
gyűlést tartott, melyen tudósítónk több mint száz egy
háztagot látott Kaunz János altábornagy elnöklete alatt
tanácskozni. Dr. Ráth Zoltán hosszabb előadásban ismer
tette a kelenföldi gyülekezet lelkészválasztásának eddigi
mozzanatait. Az ő előadásából tudták meg a legtöbben
a jelenvoltak közül, hogy jelöltjüket azért zárták ki a
jelölhetők sorából, mert az esperes hivatalosan jelentette,
hogy Szabó a pünkösdi ünnepen tartott beszédjében sze
rénytelenül ajánlkozott. Az esperes nem volt hajlandó a
feljelentőt megnevezni. Haffner Ödön azzal a közléssel
csillapította le a felingerelt kedélyeket, hogy e panasz
dolgában a vizsgálat folyamatban van és erősen reméli,
hogy Szabó Aladár jelölhetőségét rövidesen biztosítják.
A gyűlésen többen vitatták, hogy jelölés a gyülekezet
részéről nem történt és hogy a közgyűlés próbaszónoklatok
tartását sem határozta el. Az adókérdés is szóbakerült,
az adminisztrátor kinevezése és az elöljáróság ügykezelése
is erős bírálatban részesült. A gyűlés Draskóczy Lajos
meghatóan mélységes imádságával kezdődött és a Him
nusz áhitatos eléneklésével végződött.
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A finnországi egyház gyásza címen hosszabb cikket
közöl a lévai Ev. Lap néhai dr. Johansson Gusztáv turkui
érsek, Finnország prímásának f. é. julius hó 24-én történt
haláláról és 28-án volt temetéséről. Dr. Johansson Gusz
táv 63 évet szolgált mint lelkész, 47 évet mint püspök,
34 évet mint prímás. 87 évet élt. Szigorúan ragaszkodott
az ágostai hitvalláshoz és azért nem volt hive például an
nak a mozgalomnak sem, mely dr. Söderblotn svéd ev.
prímás nevéhez fűződik és amely 1925-ben a stockholmi
keresztyén világkonferencián öltött látható alakot. Johans
son érsek rendkívül nagy tiszteletben állott a finn nemzet
egyeteme előtt. Az ország legnagyobb lapja azt irta róla,
hogy omagas méltóságában, melyben csak a kereszt dicső
sége ragyogott, úgy állt és emelkedett ki, mint kőszál a ten
ger hullámai közt: idők viharában, emberek ingadozása közt,
történelem recsegésében, világnézetek elbukásában, az élet
haláltánca közt ő volt az Ut mutatója, Isten kezével vésett
jehér márvány jellem, amelyen mindig homály nélkül ragyo
gott az igazság, az életté lett dogma.a Boldog hivek, kiknek
ilyen pásztoruk volt ! A testvérnemzet gyászában őszinte
szívvel osztozunk és kérjük az Istent, hogy az ezen elfáradt
szolgája kezéből kihullott pásztorbotot bízza méltó utódra.
Többeknek. Sokan érdeklődtek nálunk a lelkész fe
gyelmi ügyének állása iránt. Ezeknek üzenjük most, hogy
a vád képviselője kérte az u. n. svéd pernek és a legutóbbi
fegyelmi ügy egyik vádpontjának újra felvételét. A győri
egyházmegyei törvényszék junius havában a svéd ügyben
elrendelte a perújítást, a másik ügyben pedig azt meg
tagadta. Ez utóbbi határozat megfellebbeztetvén, a dunán
túli kerületi törvényszék most október 16-án foglalkozott a
fellebbezéssel, annak helyet adott és elrendelte, hogy a per
a másik vádra nézve is újra felvétessék. Ebből gondolhatják
olvasóink, hogy a peres ügynek végét senki sem tudhatja ;
valószínű, hogy még sok idő fog lefolyni, mig az ítélet el
fog hangzani. Azért kívánatos, hogy az egyházi életből
ezt a kérdést, mely a törvényes bíróság előtt tárgyaltatik,
minden törvénytisztelő, békeszerető ember kapcsolja ki
és igyekezzék az egyházzal szemben való kötelességeit
hűségesen teljesíteni: látogassa szorgalmasan a templo
mot, fizesse meg adóját és igyekezzék azonfölül is áldozni,
mert a válságos gazdasági helyzetben nagyon sokan ko
pogtatnak az egyház ajtaján segélyért. Szégyenben marad
egyházunk, ha a tehetősebb hivek fölöslegükből meg nem
töltik a perselyt.
May Münster Cornélia operaénekesnő, áll. képesített
énektanár, a Budai Zeneakadémia tanára órákat ad laká
sán mindennap, vagy a Budai Zeneakadémián szerdán és
szombaton d. u. y25— y27-ig. Lakás : I., Karap-u. 5. (Délivasut-pályaudvar “érkezési oldalától 10 perc, a Siestaszanatórium közelében.)
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Üzenet P. S.-nek. Köszönet az >>Ev. Levél« legújabb
számának beküldéséért. A sajtótermék tartalmával —
tekintettel lapunk egyházépitő hivatására — foglalkoz
nunk nem lehet. Örömmel vettük észre, hogy a kiadók is
belátják, hogy a töviskoronás Megváltó képe nem való
erre a nyomtatványra s azért megfelelőbbet alkalmaztak,
midőn a Máté ev. 13. fejezet 25. versében leirt személyiség
nek képét választották cégérül.
A kelenföldi jelölögyülés tárgyilagos referátumáért
hálából egy kelenföldi egyháztag 10 pengőt küldött be
lapunk javára. Midőn ezt hálás köszönettel nyugtatjuk,
egyúttal örömünknek is adunk kifejezést afölött, hogy
mások is belátják már, hogy lapunkkal egyedül Isten
dicsőségét és egyházunk javát és boldogulását akarjuk
szolgálni — teljes felelősséggel.
Hegyen Épített Városra fizettek: dr. Bartha Józsefné
1.50, Banics Gyuláné 3, Bognár Imre 2, dr. Bottka Lászlóné
10, Esztergomi Nőegylet 3, dr. Graef Károly 3, lller Jakabné 3, Jacobei Gyula 3, Jámbor Lajosné 6, Klarner Sa
rolta 4, Kiinger Józsefné 3, Kontsér Kálmán 2, dr. Kováts I. Istvánná 6, Kovács Mihály 3, Kosztra Pál 1.50,
Krompecher Szilárd 2, Nisbet Henrik 3, Obal Iván 3,
Oroszlányi lelkészi Hivatal 3, Petrovics Pál 3, dr. Schulek
Béla 6, dr. Stühmer Géza 6, Tomassek Emma 3, Tőkés
József 3, dr. Ugrik Kálmán 6, Wachter Józsefné 6, ifj.
Wehrmann Béla 6, Urbán Jolán 1.58 pengőt. Tagsági
dijat fizettek : dr. Genersich Andor, Kováts I. Istvánná
2—2 pengőt.
Vermes Mátyás üzletében, Attila-körut 14-16 a
legjobb porzsolt, füstölt szalonna és hentesáru kapható.
Bácsy Péter mészáros- és hentesmester, II., szénatéri
piac, fióküzlet II., Medve-utca 19, ajánlja elsőrendű áruit,
kéri hittestvéreinek jóindulatú támogatását. Olcsó árak.
Pontos kiszolgálás.
Dr. Pazár Zoltán fogorvos hittestvérünk, a LutherSzövetség tagjainak kedvezményesen rendel. Rendelés :
VI., Eötvös-u. 41/b. sz., I. em., délután 4—6-ig.
Német és francia tanítást jutányosán vállal uriasszony.
Cinr a kiadóhivatalban.
Krausz Rezső kályhásmester I I ., Csalogány-u. 50,
aranyéremmel kitüntetett, 75%-os hadirokkant hittest
vérünket támogassuk, ki jól és olcsón dolgozik. Telefon :
546—67.
Dr. Batizfalvy főorvos, fogorvos, vállalkozik fog- és
szájbetegségben szenvedő egyháztagjaink szakavatott,
gondos és mérsékelt áron való kezelésére, mindennemű fog
pótlásainak ellátására. Szükség esetén részletfizetésre.
Forduljunk hozzá teljes bizalommal. Muzeum-körut 27. sz.
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Alakult 1857-ben. — Budapest, IV., Vigadó-tér 1.
• A legrégibb és legnagyobb magyar biztosító intézet

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

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

O lv a s ó in k s zive s fig y e lm é b e !
Zeiss és saját gyártmányú Speciál szemüveg, egy szem
üveg olvasáshoz, íráshoz, távollátásra és vadászatra.
Használt és uj Zeiss binoclik és azok pontos, bárminemű
javítása a legnagyobb garantia mellett.
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