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Jézus öröme.

„Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon
ti bennetek az én örömem és a ti örömetek betel
jék"
ján. ev. 15; 11.

Az öröm szó nagyon kedvesen cseng az ember
fülében. Az emberiség egész törekvése, keresése
arra irányul, hogy örömet szerezzen magának.
Jézus örömet igér az övéinek.
Azt Kellene hinnünk, hogy az örömie éhes em
beriség sűrű rajokban tódul köréje, hogy örömé
nek részese legyen. De, sajnos, az emberek nagy
tömegei nem Jézusnál keresik az örömöt és na
gyon sokan életük végére érnek anélkül, hogy az
igazi örömet megismerték volna.,
Miért van ez igy?
Mert az emberek nagy része megelégszik a szó
rakozással, az élvezettel és nem jut el az örömig.
Pedig a lélek csak az öröm által jut el valódi di
csőségéhez, szépségéhez. Ép ezért szent kötelessé
günk, hogy lelkünk s'zámára örömről gondoskod
junk.
Hogyan?
Egy régi mese szerint egy földművelő ve
tése semmikép sem fejlődött., Különböző ta
nácsokat kapott. Az egyik más vetőmagot, a
másik jobb ekét, a harmadik gondosabb munkát,
a negyedik több türelmet ajánlott neki. Jött aztán
egy napon egy furcsa idegen, aki azt mondta neki:
„Szántófölded túlságosan borús helyen van. Fogd,
itt van egy skatulya, napsugárral telve, mely soha
ki nem fogy. Hints szántóföldedre minden nap egy
kis napsugárt és meglátod, jó aratásod les*z.“
Minden embernek, minden léleknek azt kell ta
nácsolnunk: gondoskodj napsugárról, gondoskodj
örömről.
És ime, Jézus hozza az emberiségnek az igazi
örömöt, az evangéliumot. Az ő szive tele volt öröm
mel és azt az örömöt akarta az övéinek is csorbí
tatlanul biztosítani. Bizonyára e földön még senki
nek sem volt nagyobb öröme, mint Jézusnak, mikör
Galilea csillagsugaras hegyein az éjjel magányá
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ban mennyei atyjával társalkodóit és Istennel tel
jesen egynek érezte magát. Az evangéliumi elbe
szélésekből tudjuk, hogy ilyen beszélgetések után
Jézus arcán csodálatos fenség és béke honolt, az
Urnák dicsősége sugárzott ki belőle. Jézus egész
öröme abban állott, hogy Isten, az ő atyja, szereti
őt. Ez a szeretet teszi őt boldoggá és ezt a bol
dogságot akarja minden ember leikébe beleplán
tálni «zent tanításával., Minden szava úgy hat a lé
lekre, mint egy magasabb világból ieárado éltető
napsugár. Evangéliumában az Isten véghetetlen
jósága fölött érzett leírhatatlan öröm csendül fe
lénk, mert Isten mindannyiunkat atyai keblére ölel.
Jézusnak igazi öröme volt, mert Isten benne élt.
Úgy is mondhatjuk, Isten benne volt, azért volt
neki igazi és teljes öröme. Ezért mi is csak ő általa
nyerhetjük meg a legnagyobbat, amit e földi élet
ben elérhetünk, megnyerhetjük a szent örömöt,
mely áthatja egész valónkat és mindenkire nézve
kézzel fogható módon jelentkezik. Akiben ez a jézusi szent öröm él, azt ettől a szent hangulattól
semmi meg nem foszthatja, annak lelke tökéletes
harmóniában él a zajos, küzdelmes és nyugtalan
világban. Akiben ez az öröm él, az mindig látja
maga előtt a megdicsőült, feltámadott Urat, hallja
az ő szavát: ' bízzatok, én meggyőztem a világot
és ebben az emberben valósággá válik az Isten te
remtő célja: Isten az embert a tiszta szent örömre
teremtette.
Teljék be Jézusban a mi örömünk is!
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A budai Lutherszövetség feloszlatása lapunk
munkáját nem befolyásolja., Továbbra is éber fi
gyelemmel kisérjük egyházunk életét és tájékoz
tatjuk arról olvasóinkat. Mivel a lap anyagi terhei
egészen Petrik Jolán vállaira nehezednek, biza
lommal kérjük kedves olvasóinkat, támogassák őt
ebben a munkában az előfizetések sürgős bekül
désével, uj előfizetők megnyerésével és a tekinté
lyes számú ingyenpéldányok fedezésére adomá
nyokkal.
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I. Orániai Vilmos.
A reformációt követő vérzivataros idők egyik
legkimagaslóbb történelmi alakja I. Orániai Vil
mos herceg, a németalföldi vallásszabadság és
állami önállóság hőse. Ha Napóleon ama mondá
sát, hogy valakinek nagysága attól függ, hogy
mily eszközökkel mit tudott elérni, reá alkalmaz
zuk, a legnagyobbak közé kell számítanunk, mert
egy üldözéstől és vérpadtól megfogyatkozott,
megfélemlített és szétdúlt kis nép védelmére mert
kelni az akkori legnagyobb földi hatalom, a spa
nyol király ellen és ez aránytalan küzdelmet szívós
kitartással folytatta tragikus haláláig. Méltó do
log, hogy mint a protestantizmus önfeláldozó
védelmezőjéről születésének 400 éves fordulója
alkalmából mi is megemlékezzünk róla és ezzel is
kimutassuk hálánkat és tiszteletünket a nagylelkű
holland nép és fenkölt királynőjével szemben.
A hollandusok eme nemzeti hőse német eredetű.
Fia volt Nassaui Vilmosnak, kinek Stolberg Juli
anna grófnővel való házasságából született 1533.
április 25-én Dillenburgban. Nassaui Vilmosnak
első házasságából 2 gyermeke volt, második fele
sége szintén 4 gyermeket hozott magával, az ő
házasságukból pedig 12 gyermek született. Való
ban tragikus, hogy a tőlük származó németalföldi
uralkodócsaládnak egyetlen reménye Julianna
trónörökösnő.
A fiatal Vilmos gyermektelen unokabátyja,
Nassaui Renatus után örökölte az orániai herceg
séget a mai Délfranciaországban és ez után vi
selte az orániai hercegi címet.
Egészen fiatalon került mint apród V. Károly
császár udvarába, kinek csakhamar kedvence és
meghitt embere lett, Megbizhatóságát, hallgatagságát és vitézségét sokra becsülte és 24 éves ko
rában már hadsereg-főparancsnokságot bízott pá.
Midőn V. Károly 1555. október 25-én Brüsszelben
lemondott Németalföldről fia II. Fülöp javára, az
ünnepélyes aktusnál Orániai Vilmos vállára tá
maszkodott és nemsokára ugyancsak vele küldötte
meg a császári jelvényeket utódjának, öccsének
Ferdinándnak.
Orániai Vilmos, bár szülei korán a reformáció
hoz csatlakoztak, V. Károly udvarában a róm. ka
tolikus vallásban nevelkedett. A császár iránta
való kegyét avval is tanúsította, hogy fiatalon
összeházasította egy gazdag németalföldi főne
mesi leánnyal. Mint nagy vagyon ura, akkor fé
nyes életet élt.
A reformáció korán kezdett Németalföldön el
terjedni, de a vele járó szenvedés is. Már 1523ban szenvedett máglyahalált Brüsszelben Voes
Henrik és Esch János. V. Károly szigorú rendele
tet adott ki Luther követői ellen, melyet testvére
Mária, II. Lajos magyar király özvegye, ki Németölföldön főhelytartó volt, kíméletlenül végre
hajtott, bár nálunk mint a reformáció hive volt is
meretes. Igen sokan fizettek már ő alatta is életük
kel hitükért.
V. Károlyt a spanyol trónon és Németalföldön
II. Fülöp követte, a történelem egyik legsötétebb
alakja. Legelső teendője volt a reformáció hívei
elleni rendeletnek szigorú megújítása és az inkvi
zíció kíméletlen alkalmazása. Orániai Vilmos ab
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ban az időben 3 németalföldi tartomány helytar
tója volt és mint ilyennek neki is végre kellett volna
hajtania ezen véres rendeletet, azonban az ő titkos
figyelmeztetésére a kiszemelt áldozatok idejeko
rán elmenekülhettek,
Fülöp önkényeskedése miatt Mária csakhamar*
elhagyta Németalföldet és utóda a föhelytartóságban Pármai Margit, V. Károly természetes
leánya lett, akitől II. Fülöp szintén szigorúan
megkövetelte az inkvizíció végrehajtását és annak
hathatósabb keresztülvitelére a püspökségek szá
mát 4-ről 18-ra emelte. A németalföldi rendek
hiába hivatkoztak arra, hogy náluk érvényes tör
vény csak alkotmányosan, az ő hozzájárulásukkal
jöhet létre. II. Fülöp egy 3-tagu főtanáccsal in
tézte az ország ügyeit. Ezen titkos tanács feje
Granvelle bíboros volt, nagy munkabirp, fárad
hatatlan, de könyörület nélküli ember, aki csak
hamar a németalföldiek elkeseredett gyűlöletét
vonta magára. Fülöp végül is visszahívta őt,
azonban az inkvizíciót megszüntetni nem volt
hajlandó. A németalföldi rendek erre szabadságuk
védelmére német protestáns fejedelmek bevonásá
val megkötötték 1566. február 15-én a brédai
egyezményt és 1566. április 5-én sok ezer alá
írással ellátott kérvényt adtak át Pármai Margit
nak a törvényes állapot helyreállítása és az inkvi
zíció és a spanyol hatalmi politika megszüntetése
iránt. Ezen alkalommal történt, hogy a megrettent
Pármai Margithoz Barlemont tanácsos a követ
kező szavakat intézte: »Hogyan? Fenséged talán
fél ezektől a koldusoktól? (gueux,) A hazafiak
erre felvették a »koldusok« nevet. Ezután a nép is
mozgolódni kezdett és mintegy a számtalan ki
végzés és üldözés ellenhatásaképen a róm. katoli
kus templomoknak esett és a bennük levő képeket
és szobrokat szétrombolta. A helytartók, köztük
Orániai Vilmos is, ugyan erélyesen és hamar ren
det teremtettek, II. Fülöp azonban éktelen hapagra
lobbant és kegyetlen megtorlást határozott el.
Elküldötte Németalföldre félelmetes hadvezérét,
Álba herceget. Jövetelének hire iptózatos rémület
tel töltötte el a lakosságot, mely rajokban hagyta
el az országot. Álba az ország előkelőit fényes
lakomára hívta meg. Egmont és Horn grófok ke
lepcébe mentek, Orániai Vilmos azonban nem
jelent meg. A lakoma végén Álba a két grófot el
fogatta. Azután megkezdte rémuralmát és felállí
totta vértörvényszékét, mely ezrével juttatta a né
metalföldieket vérpadra, bitófára és máglyára.
Egmont és Horn grófok is a vérpadon végezték
életüket., Álba, saját bevallása szerint, németal
földi tartózkodása alatt 18.000 halálos ítéletet ha
gyott jóvá, de ezen felül sok-sok ezerre megy azok
száma, akik Álba rémuralma előtt és után veszí
tették életüket hitükért és akiket a durva katona
ság juttatott könyörtelen halálra.
Orániai Vilmos kimenekült ősei otthonába, Dillenburgba. Onnét vagyona feláldozásával seneget
szervezett és megkezdte a németalföldi szabad
ságharcot, mely azután évtizedeken keresztül ir
tózatos véráldozatok közt folyt. Dillenburgi tar
tózkodása alatt Orániai Vilmos nyíltan a reformá
cióhoz csatlakozott, melyet, mig katolikus is volt,
mindig pártolt, azonban, bár szülei a lutheri re
formáció hívei voltak, egy, Navarrából menekült
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Villiers nevű prédikátor; befolyására és nyilván
kedves holland népe iránti szeretetből is, annak
vallására, a református hitre tért. Németalföldön
ugyanis utóbb a lutheri reformáció helyébe mind
inkább a református vallás nyomult.
A harc változó szerencsével folyt, általában véve
azonban Orániai Vilmosra nézve kedvezőtlenül.
Serege zsoldosokból állott, akik nem voltak elég
megbízhatók és ismételten cserben hagyták. Né
hány győzelem mellett több véres vereség érte se
regét. A harcokban 3 fitestvére is elesett., Álba ke
rülte az Orániai Vilmossal való nyílt csatát, inkább
taktikázással igyekezett szétszülleszteni seregét,
tudván azt, hogy Orániai Vilmos nem rendelkezik
hosszú hadjárat viselésére kellő eszközökkel.
1570 végén óriási tengerár pusztította végig
Németalföldet, melyben 100.000 ember lelte halá
lát. A háború és természet borzalmai mellett Álba
rettenetes adói is nyomorították a végleg kimerült
népet.
Orániai Vilmos ügye csak akkor jutott előbbre,
midőn negyedik felesége apjának, Coligny admi
rálisnak a tanácsára, a holland nép természetének
megfelelően, a vizi hadműveletekre kezdett súlyt
helyezni. Az üldözés elől menekült lakosságból
sokan kalózkodásra adták magukat és ezeket
vonta a szabadságharc szolgálatába. Egy ilyen kis
hajóraj elfoglalta 1572., április 1-én Brielle erő
döt, amit számos város felszabadítása követett.
Több város utóbb azonban ismét az ellenség ke
zébe esett.
Orániai Vilmos a francia hugenottákkal is
összeköttetésben állott és azoktól várt épen segít
séget, midőn mint egy pöröly csapás érte őt a Szt,
Bertalan-éjszakai vérfürdő hire.
Hosszas hősies küzdelem után esett el Harlem,
melynek lakói között a benyomult spanyolok irtó
zatos vérfürdőt rendeztek. Bizonyára az ő elhullott
vérükből nyílik az a számtalan szép virág, mely
Haarlemet oly világhírűvé tette.
Álba, miután Németalföldet lakosaiban és anya
giakban is tönkretette, visszahivatását kérte, amit
Fülöp teljesített is. 1573. december 18-án hagyta
el Németalföldet.
Requesens helytartó 1576. március 5-én bekö
vetkezett halála után a spanyol sereg zsoldhátralék miatt irtózatos fosztogatást kezdett és Ant
werpenben 8000 embert ölt le. Ezen véres ese
mény hatása alatt a déh katolikus és az északi
protestáns tartományok Gentben szövetséget kö
töttek a kölcsönös védelemre és a felekezeti béke
fenntartására. A szövetség azonban nem sokáig
tartott, mert a déli katolikus tartományok ismét
Fülöp kezére jutottak, az északi tartományok
azonban 1,579. január 23-án az utrechti unióban
egyesültek.
II. Fülöp látva, hogy nem boldogul Orániai Vil
mossal, kinek páratlan kitartásán az ő sötét tervei
hajótörést szenvedtek, végül is 1580. március
15-én földönfutó felségsértőnek jelenttete ki őt és
fejére 25.000 arany vérdijat tűzött,ki. Orpniai
Vilmos hatalmas, szenvedélyes apológiában iga
zolta eljárását, 1581-ben pedig Holland, Zeeland,
Friesland, Brabant, Geldern, Flandria és Mecheln
nyírtán elszakadtak Spanyolországtól és fejükké
Ofániai Vilmost választották meg.
,
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Valóban több merényletet követtek el Orániai
Vilmos ellen. Végül egy sötét léleknek, Gérard
Boldizsár nevű franciának sikerült a nagy férfiút
1584. julius 10-én alattomosan lelőnie. »Istenem,
könyörülj rajtam és szegény népemen« voltak a
haldokló utolsó szavai. Az elkeseredett nép a gyil
kost válogatott kínok közt végezte ki, melyeket az
jobb ügyhöz méltó állhatatossággal tűrp Szülei
nek II. Fülöp kifizette a vérdijat. Célját azonban
igy sem érte el. A hollandusok szabadságharcu
kat folytatták és Orániai Vilmos fiai Móric és
Frigyes Henrik alatt véglegesen ki is vívták Német
alföld állami függetlenségét, melyet a vesztfáliai
békében 1648-ban ismertek el véglegesen,
Orániai Vilmos négyszer nősült. Első neje Eg
mont Anna grófnő volt; ettől származott Fülöp
nevű fia, kit Álba foglyul ejtett és II. Fülöp udva
rába küldött, hol katolikusnak nevelték és hazájá
tól is elidegenítették. Ezt atyja mindvégig igen
fájlalta. Első neje korai halála után Orániai Vil
mos nőül vette Szász Móric leányát Annát, kitől
azonban ledérsége miatt elvált. Ezen nejétől szár
mazott Móric nevű fia. Harmadik neje Bourbon
Sarolta hercegnő volt, kinek halála után Coligny
Lujzát vette el. Ennek fia volt Frigyes Henrik,
kitől a jelenlegi holland királyi ház származik.
Orániai Vilmos meghitt körben kedves és barát
ságos volt, közügyekben azonban szilárd és szűk
szavú, amiért a történelem a »hallgatag« jelzővel
tüntette ki. Kellő alkalommal azonban elragadó
szónok tudott lenni. Szerette népét és az öt vi
szont. Élete részvétet és bámulatot kelt bennünk.
Rajta majdnem szószerint teljesedtek be »Erös
várunk« énekünk következő szavai: »Kincsiink,
életünk, nőnk és gyermekünk, mind elvehetik.«
Dúsgazdag főur vojt és minden vagyonát elköl
tötte a nemes harcra, melynek élete is áldozatul
esett. Egyik fiát elszakították tőle, 3 fitestvére
elesett a szabadságért vívott harcokban, apósa,
Coligny Gáspár, a Szt. Bertalan-éjszaka áldozata
lett. A sok veszteség mindazonáltal nem törte meg.
Kitünően jellemzi őt kedvenc mondása: »Saevis
tranquillus in undis« —- a vad hullámokban nyu
godtan, és családjának jelszava: »Je maintiendt;ai« — kitartok, mely a németalföldi címerben is
olvasható.
Élete például szolgálhat arra nézve, miként kell
igaz ügynek kitartással és önfeláldozással szol
gálni még a legreménytelenebbnek látszó helyze
tekben is, de korának sok ezer vértanúja is intésül
szolgál nekünk, késő utódoknak, hogy hitünk iránt
kötelességünket mi is tegyük meg.
Kisalag.
Korcsek Zsigmond Frigyes.

Mese.
Földy Vándor utazgatása közben felkeresi az
Életet, az öreg csiszoló mestert.
—r Műhelyedet szeretném megtekinteni! — szól
az előbbi a csiszoló mesterhez.
— Örömmel vezetlek körül műhelyemben, -—
szól az Élet, a vén csiszolómüvész, letéve a kezé
ben lévő jellemet, amelyet éppen csiszolgatott. .—
Itt éppen a jellemek osztálya van!
Földy Vándor ámulva látta a polcokon fel-
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sorakozó s kiosztásra váró jellemeket. Különfélék
voltak ott: jól csiszolt jellemek, csiszolatlanok,
sőt mondhatni faragatlanok. De voltak túlfinomult
jellemek, szemmelláthatólag törékenyek, sőt zava
ros anyagból készültek is.
— Érdekes vagy te Élet: milyen sokfajta jelle
met csiszolgatsz itt!
— Igen! Ahány ember, annyi jellem! Ha egy
formák lennének, unalmasaknak találnák egymást,
igy érdekesebbé válik számukra az élet.
A szemüvegek osztályára kerülnek. Rengeteg
szemüveg sorakozik a hatalmas osztályon. Külö
nösen sok a színes szemüveg: rózsaszínű, zöld,
sötét, sőt egészen fekete.
— Melyikből a legnagyobb a kelendőség? —■
kérdi a Földy Vándor, a nagy mestert.
— Időszakok vannak — válaszol amaz- — A
farsangi időben például a rózsaszínű szemüvege
ket vásárolják óriási tömegekben, elsősorban is a
fiatalok, de akadnak bizony vénecskék is, akik
rózsaszínben kívánják látni a világot. Az optimis
ták hatalmas tábora csak ilyent rendel tagjai szá
mára, a pesszimistáké viszont sötét, komor színűe
ket vagy éppen feketét. ízlés dolga. Van elég em
ber, aki a zöldhöz ragaszkodik, ez természetesen
zöld színben lát mindent.
— Érdekes! Nagyon érdekes! — ámuldozik a
Földy Vándor.
— Ez meg itt a nagyitok osztálya. Finom anyag
ból készült lencsék. Ha szemedhez emeled, megnagyitva látsz mindent.
Földy Vándor felvesz egy hatalmas lencsét, sze
méhez illeszti s körülnéz. Meglepetés hangja hagyja
el ajkait:
— Csodálatos munka! Ezt meg is tartom a ma
gam számára! — Boldogan szorítja magához uj
szerzeményét és rohan ki az ajtón. A műhely többi
részére nem is kiváncsi.
— Ha rossznak fogod találni, kicserélhetem! —
kiált a vén csiszolómester a rohanó után.
— Dehogy cseréled! Dehogy cseréled! — ismé
telgeti magában a tovasiető Földy VándorBarátja lakása felé siet, hogy nagy ujongva
annak mutassa be szerzeményét. Már éppen be
akar sietni a kapu alá, amely fölött az emeleten
barátja lakik, amikor fejére valami tárgy koppan.
Feltekintve, barátja fejét látja eltűnni az ablakban.
Előveszi nagyitóját és vizsgálgatja, hogy mi esett
a fejére. Kis kavics fölött áll meg nagyitója, ame
lyet uj szerzeményén át óriási sziklatömbnek lát.
— Rettenetes! — hül el a vér a Földy Vándor
ban. — A legjobb barátomnak tartottam s ime éle
temre tör. Sziklatömböt dob le reám, hogy szét
morzsoljon. Nem, nem akarom öt többé ismerni!
Tovasiet az utón, egyre simogatva az immár
fájón sajgónak érzett fejét. Eljegyzett meny
asszonyát keresi fel. Régi gyöngéd szálak fűzik
őket össze. Boldog mosollyal rohan be szive vá
lasztottjához. Az éppen varrogat- Ragyogó arccal
ugrik fel, hogy vőlegényét üdvözölje. Üdvözlés
közben véletlenül a kezében lévő tű megszurja a
Földy Vándor kezét. Nagyitóját veszi elő és nézi
a sebet: hatalmas, szakadásszerű sebet lát kezén,
amelyből vastag folyamként ömlik a vér. Nézi a
tűt: véres dárdahegyet lát.
— Iszonyú! — villan át á gondolat a Földy
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Vándor agyán. — Ez is az életemre tör. És én
bíztam benne, életemet akartam reá bizni! — De
ez már a lépcsőházban jut az eszébe, mert abban
a pillanatban otthagyta a zokogó menyasszonyt.
Nagy idő múltával összetörtén, meggyötörtén
érkezik vissza a Földy Vándor az Élet csiszoló
műhelyébe.
— Vedd vissza ezt a szörnyű üvegdarabot, mert
amióta birtokomban van, tönkretette egész éle
temet.
Bölcs nyugalommal veszi vissza az Élet a nagyi
tót s teszi a többiek közé. Percek múlva tér csak
egészen magához a Földy Vándor és kérdezi:
— Mond csak, miből, milyen anyagból gyártod
ezeket a nagyitokat?
— Milyen anyagból? — ismétli a vén csiszoló
mester- -— Hát bizony ezek különleges anyagból
készülnek, amelynek neve: gyűlölet! Ennek az
anyagnak a jellemzője, hogy mindent megnagyit:
parányi kavicsot sziklának, a tüt lándzsának, az
enyhe, odavetett szót durva támadásnak nagyítja.
Földy Vándor csak most eszmél fel egészen s
érti meg azt, amit eddig nem értett,
— De ha ilyen Rettenetes anyag a gyűlölet —
fakad ki a Földy Vándor — akkor miért készítesz
belőle egyáltalán valamit?
— Barátom, én azt készítek, amit az emberek
követelnek. Az élet üzlet: vannak idők, amikor a
„gyűlölet*1 anyagából készített nagyitokat millió
és millió számra vásárolják. Háborús időkben a
hadvezetőség a rendes hadi felszereléshez nem
feledkezik meg katonáit ellátni ilyen gyűlöletből1
csiszolt nagyitokkal. Rosszul kötött békék idejé
ben a diplomaták vásárolják. Vannak idők, amikor
az egyházak felekezeti türelmetlenséget szitó szó
nokai beszédeik révén száz és száz számra osztják
szét a jámbor hivek között.
— És másfajta üvegjeid nincsenek? — kérdi a
Földy Vándon
— Vannak homoruak is. Ezek jellemzője, hogy
mindent kicsinyítenek: a támadásoknak elveszik
élét, a súrlódásnak mérgét!
— És miből csiszolod ezeket?
— Különleges, finom, leheletszerű anyagból,
amelynek neve: szeretet. Az ebből csiszolt lencsé
ket azonban nem igen vásárolják napjainkbanMinden időkben csupán az igazi nagy lelkek néz
ték az életet a szeretet csodálatos lencséjén át.
— Adj számomra egyet. Nekem ilyenre van
szükségem!
Nyugodt lélekkel folytatja útját a Földy Vándor
Amit a gyűlölet nagyítójával elrontott, a szerétéi
ből csiszolt homorú lencséjével igyekezett jóvá
tenni.
Ember, mielőtt szólsz és cselekedsz, nézd meg
mindig, hogy mi van szemeden: a gyűlölet nagyitója-e, vagy a szeretetből csiszolt homorú üveg!?
Keresztyén vagy, evangélikus vagy, néked ez
utóbbit kell hordoznod!
Benkóczi Dániel.
Dr. Batizfalvi főorvos, fogorvos magán fogorvos
intézetében vállalkozik fog- és szájbetegségben szenvedő
egyháztagjaink szakavatott gondos és mérsékelt áron való
kezelésére, mindennemű fog pótlására. Szükség esetén Rész
letfizetésre. Forduljunk hozzá teljes bizalommal. Muzeumkörut 27. sz.
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A Magyar Luther-Társaság
fénykora.
Előttem fekszik a németországi »Luthergesellschaft« Dr. Knolle Tivadar hamburgi főlelkész
által szerkesztett és Münchenben kiadott »Luther«
cimű időszaki folyóiratának egy nemrég megjelent
füzete.
Ennek az előkelő egyházi folyóiratnak a nagy
elterjedettségét az adja meg, hogy a protestáns
valláserkölcsi világnézetet a Luther név égisze
alatt nemcsak a nagy Németbirodalom területén,
hanem ezen tulmenőleg, az egész világon elszórt
német nyelvterületeken is propagálja. Különösen
két cikke ragadta meg a figyelmemet. Mindkettő
nek magyar ember az Írója. Az egyiket D. Raffay
Sándor püspök' irta; a másikat D. Kovács Sándor
theol., tanár. A cikkek elolvasása a legellentétesebb
lelki benyomásokat keltette bennem. Mig Raffay
cikke megerősítette magyar protestáns öntudatom
érzését, addig Kovács cikke mindenképen csaló
dást okozott nekem.
»Ungarische Bibelübersetzer« cimű cikkében
ugyanis Raffay rövid történelmi visszapillantás
ban utal a mohácsi vész előtti Magyarországnak
a nyugat kulturális és vallási életét védő fegyveres
harcaira; majd részletesen ismerteti azt az érde
mes vallásirodalmi kulturmunkát, amellyel a refor
máció után az evangélium erejéből uj életre kelt
magyarság bibliaforditói kivették a maguk részét
a protestáns világ egyetemes evangéliumi nagy
munkájából.
Raffay, a maga cikkének alapjában véve száraz
tárgyát a történelmi statisztikai adatokhoz fűzött
magyarázatokkal és különösen a saját bibliafordí
tásánál alkalmazott tudományos elvek ismerteté
sével olyan változatos és érdekes beállításban
tudta az olvasó elé állítani, amely alkalmas arra,
hogy a diadalmasan előretörő német nemzeti pro
testáns világ közvéleményében megerősítse és
mélyítse a magyar protestánsok iránt táplált ha
gyományos hittestvéri rokonérzést.
Sajnos, hogy ehhez hasonló megállapítást nem
tehetek Kovács tanár »Die Ungarische Luthergesellschaft« cimű cikkére vonatkozólag. Cikke
bevezető részében D. Kovács a magyar Luther/Társaság megalakulásának a rövid történetét
adja, az alapítók nevének és egyéb száraz statisz
tikai adatoknak puszta felsorolásával és ezt a sze
rencsésnek sehogysem mondható módszert alkal
mazza a Társaság fönnállásának egész ideje alatt
kifejtett tevékenység ismertetésénél. A befejező
részben érinti a Luther-Társaságnak Trianon^
utáni összeroppanását és ugyancsak száraz, rövid
összefoglalásban vázolja a Társaság legközelebbi
jövőjének terveit, de a cikkében sehol, egyetlen
szóval sem emlékszik meg a magyar Luther-Tár
saság fénykoráról, amely még a világháború ide
jére is kiterjedt.
A Társaság fénykorának az elhallgatásával a
cikkíró kétségtelenül súlyos mulasztást követett
el, még akkor is, ha ez a mulasztás nem volt szán
dékos és csak arra vezetendő vissza, hogy a cikk
író talán nem ismerte eléggé a Luther-Társaság
múltját. Jól tudom, hogy ezzel a megállapítással
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éles bírálatot mondtam, amelyet kellően meg is
kell indokolnom.
Evégből a következőkben a Luther-Társaság
fénykorát fogom ismertetni és közben a szükség
hez képest kiegészítem és helyreigazítom a bírálat
tárgyát képező cikket.
.Mindenekelőtt kritikai megjegyzés tárgyává
kell tennem azt az eljárást, hogy ü. Kovács a mai
Luther-Társaságról egy német folyóiratban meg
jelentet egy dicshimnuszt, alátámasztja a régi
Luther-Társaság kiadványainak a felsorolásával
és nem emlékszik meg kellőképen a Luther-Tár
saság történetének ismertetésénél azokról a vezető
férfiakról, akiknek irányítása alatt a Luther-Tár
saság valóban dicső munkát végzett és arról sem
emlékszik meg, hogy Osztroluczky Miklós elnök
lése alatt a Társaság 1916-ban a 400 éves jubi
leum alkalmából, mint jubiláns alkotást, a tan
könyvvállalatot alkotta meg, s ugyanabban az év
ben 40.000 a. koronát fordított nyomtatványokra.
Ez a fénykor legnagyobbrészt Majba Vilmos fő
titkár céltudatos, fáradhatatlan munkájának az
eredménye volt még abban az időben, amikor a
Társaság főtitkársága nem disz és cifraság, hanem
emésztő munka és az egyházi érdekek kielégítésé
nek és szolgálatának a súlyos kötelessége volt.
Ehelyütt meg kell emlékeznem egy különös je
lenségről a mai történetírás terén, különösen a
felekezeti történetírás terén, a legújabban lábra
kapott átértékelés egy különös módszeréről. Ez a
módszer ügyes módon elhallgatással és a tények
célzatos csoportosításával úgy tudja beállítani az
eseményeket, hogy amit eddig dicsőséges korszak
nak ismertünk, az vagy feledésbe merül, vagy oly
színben van feltüntetve, mintha valójában meg
sem történt volna. Ellenfeleink ezzel a történet
írással el akarják homályositani a protestantizmus
múltját s nevezetesen Magyarországon a protes
táns íróknak a magyar irodalom körül kifejtett
érdemeit.
Ugylátszik, mintha D. Kovács Sándor is ezt az
átértékelési módszert követte volna a német cikké
ben, nem ellenfeleivel, hanem Luther-Társasági
munkatársaival szemben.
D„ Kovács német cikkében helyesen említette
meg azt, hogy a Luther-Társaság alapításának az
eszméje dr. Masznyik Endre nevéhez fűződik., Eh
hez hozzáfűzhette volna azonban, hogy az eszme
megvalósítása körüh Trsztyenszky Ferenc pozsonyi
esperes, valamint Karsay Sándor a dunántúli ke
rület püspöke is szerzett elévülhetetlen érdemeket.
Méltatnia kellett volna Dr. Masznyik Endre érde
meit, aki évtizedeken át a Luther-Társaság egyik
legtermékenyebb, s egyúttal legragyogóbb tollú
írója volt.
Az átértékelés különös mértékével mérte D. Ko
vács néhai Doleschall Sándor Ede volt budapesti
lelkészt is, mint a Luther-Társaság első alelnökét,
akiről csak névleg emlékezik meg, annak ellenére,
hogy Doleschall a kezdet nehézségeivel küzdve
szellemi irányítója volt az eredetileg csak 190 tag
gal megalakult Luther-Társaságnak. Tévesen irta
D. Kovács, hogy a »Luthers Testament« a LutherTársaság kiadásában jelent meg fakszimile kia
dásban, mert ezt a művet Doleschall a saját költ
ségén adta ki. Doleschall nagy szolgálatot tett a
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magyarhoni evangélikus egyetemes egyháznak,
amidőn a világ protestantizmusnak tudomására
hozta, hogy Luther eredeti végrendeletét hol őr
zik, mint relikviát.
Doleschall Luther-társasági alelnök széles látó
körrel, nagy tudással és éles gyakorlati érzékkel
megjelölte azt az irányt, amelyben a társaságnak
haladnia kell, ha prosperálni akar. Mint a pestr
hitoktatás felügyelője s a pesti hitoktatás megszer
vezője, bibliai történet megírására felhívta Bereczky Sándor vallástanárt, aki útmutatása mellett
a könyvet meg is irta, A társaság tehát imaköny
vek, naptárak és bibliai történeti tankönyvek ki
adásával kezdte meg pályafutását.
Doleschall organizatórikus tehetségét főleg ab
ban mutatta ki, hogy nemcsak arról gondoskodott,
hogy a Luther-Társaságnak tankönyve legyen,
hanem arról is, hogy a tankönyvnek piaca is le
gyen, ezért mint hitoktatási felügyelő bevezettette
a bibliai történetet a pesti egyházban.
Sajnos, Doleschall S. alelnök korán bekövetke
zett halála után a Luther-Társaság ettől a gyakor
lati iránytól eltért. A Luther-Társaság irányítása
és vezetése legnagyobbrészt a végrehajtóbizott
ságra, s azon belül jegyzőjének Falvay Antal, a
Deák-téri iskolák igazgatójának kezébe kerüli,
aki az evang. tankönyvek kiadását hathatósan tá
mogatta a Deák-téri iskola róm. kath. könyvkeres
kedőjénél, de a Luther-Társaságon belül a tan
könyv kiadásának határozott kerékkötője volt. És
habár a fővárosban, valamint a vidéken a fellen
dülő hitoktatásnak tankönyvekre nagy szüksége
volt, a kelendőbb tankönyvek nem a Luther-Tár
saságon belül jelentek meg, hanem a Deák-téri
iskolák róm. kath. kereskedőinél.
Tankönyvvállalati javaslat.
Amikor 1899-ben Majba Vilmos a szarvasi gyű
lés elé terjesztette tankönyvvállalati javaslatát,
ugyanakkor Falvay pártolólag terjesztette elé a r.
kath. könyvkereskedőjének azt a jellemző bead
ványát, hogy a társaság a Bereczky-féle biblia
történetet kinyomatás céljából neki engedje át, s ő
ezért fizetne a Társaságnak 10.000 példány kia
dásért 900 koronát.
A Luther-Társaságon belül a gyakorlati irány
visszaszorítása sajnálatos jelenség volt. Ezzel a
Társaság megfosztotta önmagát a legjobb bevé
teli forrásoktól, s a különben nem nagyszámú
tagok igényeit csak nehezen tudta kielégíteni, mert
csupán tagdijakból virágzó irodalmi társaságot
fenntartani nem lehet.
Az evang. egyházi közvélemény egyre erélye
sebben azt követelte, hogy a Luther-Társaság az
egyházi élet gyakorlati irányát kövesse. Ez a kö
vetelmény megnyilvánult az 1899-ben Szarvason
tartott L. T. közgyűlésen is. — 1899-ben jelent
meg Majba Vilmos »Nyilt levél Magyarország öszszes evang. lelkészeihez« c. felhívása egy tan
könyvvállalat fellállitása érdekében.
Majba nyílt levele általános lelkesedést keltett.
A tankönyvvállalat hivei mind a négy kerületben
nagy többségben voltak és Majba Vilmost megvá
lasztották az 1901. nyíregyházi közgyűlésen a Luther-Társaság főtitkárjává, hogy eszméjét a köz
egyház javára megvalósítsa. Majba Vilmos főtitkár
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megválasztása a Luther-Társaságon belül a gya
korlati irány győzelmét jelentette. Sajnos, egy év
tizedes harc várt reá. Osztroluczky Miklós
elnöksége alatt szabadon kifejthette organizató
rikus tehetségeit, s megvalósíthatta a tankönyv
vállalatot. Majba Vilmos főtitkár főtörekvése az
volt, hogy egyházunk tehetséges Íróit a LutherTársaság táborába gyűjtse össze, itt foglalkoz
tassa őket és évekre kiterjedő irodalmi programm
révén az egyházi élet minden irányú szükségleteit
kielégítse. Ugyanis akkor nevesebb íróink közűi
sokan, különösen a theológiai akadémia tanárai,
ott szorgalmatoskodtak a Protestáns Irodalmi
Társaságban és a Luther-Társaságtól távoltartot
ták magukat. Az ország jeles Íróinak a megnyeré
se s ezek révén oly művek kiadása, amelyek első
sorban a gyakorlati életet szolgálják, volt a Lu
ther-Társaságnak uj iránya. És miután a tan
könyvvállalatot az akadékoskodók miatt rögtön
megvalósítani nem lehetett, hatalmas taggyiijtő
akciót indított meg a főtitkár, s ezzel a tagok szá
mát néhány év alatt a kétszeresére emelte, a kiad
ványok kiadásánál pedig a gyakorlati irányra fek
tette a fősulyt.
A gyakorlati irány győzelme forduló pont volt
a Luther-Társaság életében, mert vele bevonult a
Luther-Társaságba az az irányzat is, amely a tankönyvállalat megalkotása által a Luther-Társaság
jövőjét akarta biztosítani, egy ki nem apadó és
meg nem szűnő jövedelmi forrás szolgáltatásával.
Hogy a róm. kath. Szent István-Társulat oly
■naggyá nőtt s képes a mai nyomorúságos időkben
is hatalmas irodalmi munkásságot kifejteni, sőt
még Luther életrajzot is kiadni, azt annak köszön
heti, hogy viruló tankönyvvállalata van, mely ki
nem apadó pénzforrása. A Luther-Társaság összes
megvalósított tervei közt kétségtelenül a legna
gyobb távlatú az 1916-ik évben megvalósított
tankönyvvállalat volt.
Tankönyvvállalat.
A tankönyvvállalat úgy erkölcsileg, mint anya
gilag kitünően sikerült vállalkozás volt. Irodalmi
tekintetben a tankönyvek megállták a kettős kriti
kát. Úgy egyházi szempontból, mint állami, vallá
si és közoktatásügyi approbálás szempontjából is.
A bírálók elismeréssel nyilatkoztak. Kiállítás és
klisék szempontjából pedig a tankönyvek elsőranguak, amennyiben a híres békebeli Morelli-féle
fametszetes klisékkel vannak feldíszítve. Ezeknek
csekély dij mellett való megszerzésében nem kis
érdeme volt Majba Vilmos volt L.-T. főtitkárnak.,
A Remenyik-féle szépen illusztrált ifjúsági föld
rajzkönyv Nagymagyar(ország
propagandáját
szolgálhatná, ha már mint Csonkamagyarország
földrajzi tankönyve el is évült. Nagyon ajánlatos
volna jutalomkönyvként való terjesztése.
De lássuk a Luther-Társaság tankönyvvállala
tát anyagi vonatkozásban. így is jól sikerült vál
lalkozásnak bizonyult. A vállalkozás keresztülvi
tele sok pénzügyi nehézségekbe ütközött. Hisz
arról volt szó, hogy egyszerre 20 tankönyvet
egyenkint 10.000 és 20.000 példányban kellett ki
adni, s a megfelelő kliséket megszerezni, mert
különben elvész a monopólium. Mindezeket a ne
hézségeket Majba főtitkár a Luther-Társaság cse-
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kély forgótőkéjével is le tudta győzni., A befekte
tett tőke rövid időn belül legnagyobb részt meg
térült, dacára annak, hogy sok gyülekezet fel nem
fogván a tankönyvvállalatnak nagy anyagi elő
nyeit és jövőbe kiható áldásait, nem hajtotta végre
az egyetemes gyűlés kötelező határozatait és a
tankönyveket nem vezette be.
Tény az, hogy amikor Majba Vilmos főtitkár, a
tankönyvvállalat megszervezője, átadta 1918. de
cemberi 18-án az utódjának, Dr. Varsányi Mátyás
újonnan megválasztott főtitkárnak a Luther-Társaság értékeit, az átadási jegyzőkönyv tanúsága
szerint a tankönyv és imakönyv készlet nettó
140.368.15 aranykorona értéket képviselt, mely
összegből már le van vonva a 40%-os adminisztraciónális költség. És ezt a 140.368 aranykoronát
csak 14.008 aranykorona tankönyvvállalati előleg
terhelte. (L. 1921. évi Ösvényt, 106. old., az át
adási jegyzőkönyvet és 120. old. a Luther-Társaság vagyonkimutatását.)
Mindezekből kitűnik, hogy az Osztroluczky el
nök és Majba főtitkár vezetése alatt megvalósult
tankönyvvállalat úgy erkölcsileg, mint anyagilag
jól sikerült és nagy anyagi vagyont képviselő vál
lalkozás volt.
A Luthep-Társaságra nézve egyenesen tragi
kum, hogy a kitünően sikerült tankönyvvállalata
elsorvadt Osztroluczky elnök és Majba főtitkár a
Luther-Társaságtól való visszavonulása után.
Folyóiratok. — ösvény.
Osztroluczky elnöklete alatt és Majba Vilmos
főtitkár vezetése mellett a Luther-Társaság uj
gyakorlati irányával más téren is bámulatos mun
kásságot fejtett ki, mely éreztette hatását közegy
házunk minden terén. A Luther-Társaság számot
tevő tényezővé vált közegyházunkban sokoldalú
eredményes munkássága folytán. Irodalmi téren a
vezetőség azt az elvet hangoztatta, hogy amely
téren eredményes munka folyik a közegyházban,
azt támogatni kell, s oly ugart kell művelés alá
venni, ahol munkáskéz még nem dolgozik. Miután
Kaczián János szerkesztése alatt az Evang. Csa
ládi Lap sehogyse prosperált, s tetemes ráfize
téssel volt fenntartható, s a Kapy Béla által szer
kesztett ,,Harangszó“ messze túlszárnyalta, ennek
következtében 1911. évben a budapesti rendkívüli
közgyűlés beszüntette az Evang. Családi Lapot,
s a jövőben a „Harangszó“-t mint népies lapot se
géllyel támogatta.
A művelt közönségnek nem volt lapja, evégböl
megindult a Luther-Társaságon belül az »ösvény«
cimü folyóirat, mely Kovács Sándor theol. tanár
szerkesztésében megjelent, s magas színvonala
által csakhamar a közönség tetszését megnyerte.
Belmisszió.
A belmissziói munka egyházunkon belül megle
hetősen elhanyagolt ugar volt. Az egyetemes
gyűlés felhívására a Luther-Társaság kiadta a
»Belmisszió« cimü folyóiratot Majba Vilmos fő
titkár mint felelős szerkesztő irányítása és szer
kesztése alatt. Mellette mint vidéki társszerkesz
tők működtek Kapy Béla akkori körmendi lelkész,
Paulik János nyíregyházi lelkész és Pröhle Henrik
pozsonyi lelkész. De a lap irányítását és szerkesz
tését Budapesten a főtitkár végezte, kit hatható
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san támogatták Dr. Kayser Szilárd a gazdasági
bizottság elnöke, s Seltenreich Kornél egyház
tanácsos. A „Belmisszió11 folyóiratot minden lelkészi hivatal ingyen kapta, akár tagja volt a lel
kész vagy gyülekezete a Luther-Társaságnak,
akár nem. Habár az egyetemes gyűlés szubvencio
nálta a lapot, kiadása mégis nagy áldozatot jelen
tett a Társaságra, s évi átlag 2000 aranykorona
ráfizetéssel járt. De a társaság vezetősége öröm
mel hozta ezt az áldozatot, mert magyarhoni evan
gélikus egyházunkon belül a belmissziói munkatér
majdnem teljesen el volt hanyagolva., A „Belmisszió“-lap úttörő volt e téren. Lappéldányai a
Luther-Társaság legkedveltebb kiadmányai közé
tartoztak. Munkatársai között látjuk hazánk min
den tollforgató lelkészét, theológiai tanárját, val
lástanárját, sőt a ,,Belmisszió“ szerkesztősége
annyira túl volt halmozva kéziratokkal, hogy
Majba főtitkár válogathatott bennük, mi a lap
szellemi színvonalát mindig magasan tartotta.
A katonai kórházakban a sebesült katonák nagy
szeretettel olvasták a „Belmisszió“-t, mert ez a
lap sohasem kereste a különböző vallásfelekezetek
közti ellentétek szitását, hanem ellenkezőleg, is
mertette valláskülönbség nélkül a különböző val
lásfelekezeteknek belmissziói intézményeit, mint
követésre méltó példákat.
Harctéri és kórházi iratterjesztő misszió.
De a Luther-Társaság a „Belmisszió11 folyó
iratban nemcsak másokat buzdított a belmisszió
végzésére, hanem maga is e téren előljárt. Majba
Vilmos főtitkár a háború alatt egy jól bevált
Harctéri és kórházi iratterjesztő missziót szervezett
és irányított, mely úgy az evangélikus egyháznak,
mint a Luther-Társaságnak dicséretére vált.
Erről D. Kovács a német cikkében bátran megem
lékezhetett volna.
A róm. kath. egyházban a hatalmas Szent István-Társulatra hárult a nagy feladat, hogy a harc
téri és kórházi misszió nehéz és költséges feladatát
teljesítse. A református egyházban nem a Prot.
Irodalmi Társaság teljesítette ezt a szükséges és
nemes szolgálatot a háborús iratterjesztő missziót,
hanem a hivatalos közigazgatási apparátus. Az
evangélikus egyházon belül a Luther-Társaságtól
várták ennek teljesítését. S a Luther-Társaság
Osztroluczky elnök és Majba főtitkár, vezetése
alatt meg is felelt ennek a nagy feladatnak és fel
mentette a hivatalos közigazgatási apparátust en
nek a nehéz munkának a teljesítése alól.
A Luther-Társaság által kiosztott háborús kiad
ványok pénzértéke volt:
1914. évben
15.774 aranykorona
1915. évben
32.318 aranykorona
1916. évben
14.840 aranykorona
1917. évben
9.854 aranykorona
Összesen 72.786 aranykorona
értékű iratot terjesztett szét a Társaság, amelynek
csak kisebb része adományokból folyt be, legna
gyobb részét önerejéből teremtette elő. E téren a
Luther-Társaság a róm. kath. Szent István-Társulattal nemes versenyt folytatott.
Pénzügyi adminisztráció.
Hogy a Társaság ezt a fenti nagy missziót tel-
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jesithette, főleg annak köszönhető, hogy a Társa
ság pénzügyi adminisztrációja minden tekintetben
eredményes s elsőrangú volt, s minden vállalko
zása, amibe az akkori vezetőség: Osztroluczky el
nök és Majba főtitkár hozzáfogott, pénzügyi
haszonnal járt.
Hasznothajtó vállalkozás volt a könyvkereske
dés is, mely évente tiszta fölösleget szolgáltatott
be a központi pénztárba. A legutóbbi időkben
kiadott gyakorlati irányú kiadványok után járó
bevétel is évről-évre emelkedést mutatott.
A Társaság készpénztőkéje az Osztroluczky—
Majba-féle hat évi vezetés alatt 11.532.16 arany
koronával szaporodott, dacára annak, hogy a hadi
kiadványokra nagy összegeket kellett fordítani.
De hatalmasan gyarapodott a Társaság vagyo
na a tankönyvvállalat révén is, mely az 1918. vé
gén történt átadás alkalmával 140.368 aranykoro
na értéket képviselt a 40% költség levonása után.
Ifjúsági könyvtártípus vállalat.
Áldásteljes és pénzügyileg is eredményes alko
tása volt Majba főtitkárnak az ifjúsági könyvtár
típus vállalat megszervezése is., Az ifjúsági könyv
tártípus vállalat nagy jelentőséggel birt úgy a
közegyházra, mint a Luther-Társaságra.
A Luther-Társaságnak a könytártipus vállalat
nál rövid 3 év alatt 6.459 aranykorona tiszta nye
resége volt, anélkül, hogy egy fillér tőkét befekte
tett volna ebbe a vállalkozásba.
*

Ezzel már most be is befejezhetem azoknak az
adatoknak a felsorolását, amelyek D. Kovács ta
nár német cikkéből csodálatosképen kifelejtődtek,
vagy abban tévesen átértékelt alakban lettek
közzétéve. Bírálatom keretét messze túlhaladta
volna, ha megkísérlem, hogy ehelyütt a LutherTársaság fénykorát kimerítően ismertessem. De
én azt hiszem, hogy az adatoknak már csak a váz
latos közlésével is sikerült beigazolnom, hogy D.,
Kovács tanár, a protestáns hitélet nagy érdekeit
szolgáló magyar hitbuzgóság- és rátermettségnek
a külföldi méltatására kínálkozó fényes alkalmat
szalasztott el akkor, amidőn Luther-Társaságunk
történetének hálás témáját tárgyalta, anélkül, hogy
kellően kiemelte volna a Társaság múltjának leg
dicsőbb korszakát.
Ezek után — azt hiszem — teljes joggal állapí
tottam meg bírálatom bevezető részében, hogy D.
Kovács tanár német cikke a csaíódás érzését vál
totta ki belőlem.
gaádi Dr. Kayser Szilárd
a szabadalmi bíróság ny. alelnöke,
a L.-T. gazdasági bizottságának volt elnöke.

Budai Luther Szövetségünk
feloszlatását rendelte el a belügyminiszter április 6-rán
kelt rendeletével a bányakerületi szövetség elnökének felterjesztése alapján, egyrészt alapszabályellenes, más
részt a szövetség céljait veszélyeztető működés címén. A
miniszter a rendelkezésére bocsátott iratokból megálla
pította, hogy a szövetség »a lelkész és a budai egyházközségben vele együtt működő egyházközségi gondnok,
felügyelő és az egyik presbiter ellen súlyos és becs
mérlő vádakat tartalmazó fegyelmi feljelentést nyújtott
be, az általa kiadott »H. É. V.« cimü lapban pedig állan
dóan ugyancsak becsmérlő módon támadta a lelkészt és
az egyházközség jelenlegi vezetőségét, majd az egyház
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kerület püspökét is, mint' erről a lap 1932. február *25-i
számában »A budai béke« cim alatt megjelent közlemé
nye tanúskodik.« A rendelet szerint a szövetség részéről
»a lelkész ellen intézett támadásoknak és sorozatos iz
gatásoknak következménye, hogy a budai evangélikus
egyház híveinek táborában mélyreható ellentétek támad
tak s a pártokra szakadt egyháztársadalom tagjai nem
csak együttműködésre nem foghatók össze, hanem az
ellentétek egyelőre ki nem egyenlithetök.«
A rendeletnek e lényeges tartalmát ismertetve csak
annak megállapítására szorítkozunk, hogy a miniszter
rendeletét egyoldalú feljel^ités alapján adta ki, mert a
Budai Lutherszövetség ellen sem a bányakerületi szövet
ség részéről, sem a közigazgatási hatóságok részéiül
törvényes vizsgálatot, melynek során a szövetség az
ellene emelt vádakat megismerhette volna és védekezhe
tett volna, nem folytattak. A szövetség volt elnöke e
tárgyban a következő nyilatkozatot juttatta el hozzánk:

Amidőn a belügyminiszter úrnak ezt a határo
zatát illő tisztelettel tudomásul veszem, ahhoz né
hány pontban hozzá kell szólanom.
1. Szövetségünk életnyilvánulása legföképen
azokban a heti és alkalmi összejövetelekben nyert
kifejezést, amikor is bibliamagyarázattal, tudo
mányos, szépirodalmi és szépművészeti előadá
sokkal hódoltunk a jó erkölcsnek. Ha akár; engem,
akár mást kihallgattak volna, bőséges magyaráza
tát adtuk volna annak, hogy ebbeli tevékenysé
günk az alapszabályokkal nem ellenkezhetett. De
nem ellenkezhetett a sajtótörvény rendelkezései
nek szemelőtt tartásával a H. É. V. sem, s ha al
kalmilag kritika szólt belőle, az nem ok nélkül
történt.
2. Magánúton értesültem arról, hogy szövetsé
günk ügyével az Országos Lutherszövetség január
10-én fog foglalkozni. Január 5-én önként felke
restem dr. Bencs Zoltán Orsz. L. Sz. ügyvezető
elnök urat és felkértem, hogy közölje velem az
ellenünk irányuló panaszpontokat, ö azt válaszol
ta, hogy azokat konkrété megjelölni nem tudja.
Erre én oly positiv adatokat soroltam fel előtte,
amelyek hallatára ő megdöbbent és arra kért,
hogy ezeket ne publikáljam, mert azok nemcsak az
egyénnek, hanem közegyházunknak is rendkiviil
ártanának. Én ezt megígértem. De örök hallga
tásra nem köteleztem magamat és ha kérdőre von
nak, elmondom őket.
3. A budai ev. egyház mostani közgyűlési több
sége megtévesztéssel lett összetoborozva. Ez turpis causa, amely elévülés alá nem esvén, bárki
által bármikor felhasználható és a jelenlegi hely
zet megsemmisíthető. (L. az egyetemes törvény
szék 1000 p. pénzbüntetést kiszabó azt az ítéletét,
amely a résztvevő bírák közlése szerint be nem
tartott compromissumnak eredménye.)
4. Az ország, nem: a világ legkisebb egyházá
nak elemi joga, hogy oly egyházi elöljárósága
legyen, mely előtt hódoló tisztelettel hajolhasson
meg. Miért nincs ehhez joga a több mint 7000
lelket számitó budai, tehát fővárosi egyháznak?
(L. ez irányban az ellenem lefolytatott büntetőper
ítéleteit és az E. A. 18. §-át„)
5. Máté ev. 10, 26. v. azt tanítja, hogy »nincs
oly titok, ami ki ne tudódnék.«
6. Amidőn Húsz Jánost máglyára állították, azt
mondotta a máglyának tűzét élesztő öreg anyóká
nak: Oh, sanda simplicitas! (Oh, szent egytigyiiség!) Ennek az igazi mártírnak mi evangélikusok
hitelvi szempontból utódai vagyunk; és mert mi is
azt valljuk, hogy az igazságot sem máglya tiizé-
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vei, sem feloszlatással megsemmisíteni nem lehet,
nyugodtan nézünk a jövendő elé!
Budapest, 1933. április 30.
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nálták fel a Bund utánjárását arra, hogy minden
egyházi vonatkozású aktuális felekezetközi ese
ményről tőle kapjanak tájékoztatást. Ha igaz az,
hogy a Bund engedett intranzigens evangélikus
Traeger Zsigmond
álláspontjából, akkor akármennyi ereje maradt is,
a feloszlatott budai Lutherszövetség volt elnöke.
hamarosan elveszíti azt a páratlan tekintélyét és
befolyását, amivel ebben a vonatkozásban rendel
kezett.*)
Az Evang. Bund tekintélye megingásában az a
tragikus,
hogy saját politikája idézte elő.
A német evangélikus egyház az utolsó hóna
Más vonatkozásban viszont abban az irányban
pokban mozgalmas napokat élt át. Nem kellett
ugyan olyan önmegtagadásokon keresztülmennie, várnak nagy megpróbáltatások a német evangéli
mint aminőre a katolikus egyház kényszerült, mi kus egyházra, hogy a kíméletlenül előre törő párt
kor a nehány héttel ezelőtt még kiközösített Hit érdek már megkezdte az alkalmatlan egyházi sze
lerrel szemben a tolerálás álláspontjára volt kény mélyek eltávolítását is. Pedig az evangélikus egy
telen helyezkedni, de azért elég nehéz feladatok házban ezek nem is zsidók. így kikapcsolták a ta
előtt állott. Hindenburg evangélikus, Hitler kato nításból Tillichet, Emil Fuchsot, Gertrud Báumerjt
likus. Hitler győzelme Hindenburg veresége volt. és Gotthilf Schenkelt. Tillich katolikus volt, tehát
Ha ez a nyilvánosság előtt nem jutott is kifejezés ezért kell mennie, Emil Fuchs szocialista volt,
re, mégis vaknak kellett annak lennie, aki nem Gotthilf Schenkel a szabadkőművesek vallástör
látta, hogy a német nép hatalmas akaratmegnyil téneti jelentőségéről irt könyvet s vallásos szocia
vánulása nem tartott szem előtt semmi személyi lista irányban működött, Gertrud Baeumer pedig
tekintetet az agg elnök iránt. Az evangélikus egy a liberális teológiának volt a hive. A kíméletlen
házi hatóságok, az egyházak vezetőinek a zöme személyi politika általános bizonytalanságot idéz
egy évvel ezelőtt még Hindenburg mögött állott. elő. Ma a liberálisokra jár rá a rúd, de nem lehet
A német nacionalista lelkészek ellen fegyelmiket tudni, hogy az eljárást nem alkalmazzák majd más
indítottak, választási agitálásban való részvételü nézetűekre is?! Ha ennek a helyzetnek semmi más
ket tiltották, hivatalos köriratokban a konzervatív következménye nem volna, mint az, hogy a gyen
eszmék mellett való megnyilatkozást ajánlották. gébb jellemeket hallgatásra, Iapulásra vagy szín
A német evangélikus egyház haladó szárnya meg ből a győztesekhez való csatlakozásra kényszerí
egyenesen köztársaságpárti volt, sőt voltak töre tené, ez maga is oly halálos nyavalyája volna az
dékei, amelyek a szociális megértés szószólói vol egyháznak, ami ellen minden életerejével tiltakoz
nia és védekeznie kellene. Az evangélikus egyház
tak.
A nemzeti szocialista párt többségrejutása egy ereje mindig abban állott, hogy az evangélium
univerzalitását, az egyháznak minden politikán és
szerre megváltoztatta a hadállásokat.
minden párton felül való állását hirdette., Akár
Rövid időn belül egymást követték azok a meg
mennyire lojális volt is az egyház, ezt a két szem
nyilatkozások, amelyek a tényleges helyzet re pontot elvben fel nem adta. Ennek köszönhette
spektálását kötötték a lelkészek lelkére. Az Evang. azt, hogy általában nem tekintették sem nemzeti
Bund, amely a német evangélikus egyház érde
keinek a képviseletére alakult, a német nemzeti intézménynek, sem pártintézménynek, hanem o tt
hona volt minden rendű és rangú embernek. Ha az
párt előretörését látva már a végleges győzelem
előtt is Hindenburg ellen, a katolikus Hitler mel egyház elvei és szempontjai egy roppant kénylett foglalt állást, aminek az lett a következménye, szerűség alatt annyira beszűkülnek, hogy nem
hogy több erős és határozott lutheránus otthagyta szegül ellen annak, hogy pártintézménnyé tegyék,
ezt a szövetséget. Köztük van Műiért kiéli pro akkor ezzel későbbre legalább olyan agitációs
fesszor, a »Die Chriistliche Welt« szerkesztője is, eszközt ad ellenségei kezébe, mint amilyen a kato
egyházzal szemben az inkvizíció vagy a kulaki egy hatalmas cikkben állítja szembe azt, hogy likus
turaellenesség vádja.
minek indult és mi volt valaha az Evang. Bund és
A mai helyzet harmadik nagy veszedelme az
hogy mivé lett a legújabb idők fordulatai alatt,
hogyan alkudott meg mind jobban a katolicizmus antiszemitizmus lendületéből fakadhat. Mihelyt
sal, mig végül katolikus személyi politikát csinált meggyökerezik a köztudatban a fajiságnak az az
az evangélikus Hindenburg ellen. A cikkből az átérzése, amely a zsidót a politikai, gazdasági és
látszik, hogy ma már az Evang. Bund mögött alig társadalmi életben háttérbe szorítja, és mihelyt
áll valaki. Régen sem tartoztak hozzá a szigorú győz ez a felfogás, kénytelen a zsidók után az
lutheránusok, mert azoknak a Bund liberális volt, egyház ellen fordulni. Még pedig azért, mert a
de nem mentek vele a liberálisok sem, mert azok zsidók után mégis csak az egyház, a keresztény
meg a Bund ortodox beállítottságát kifogásolták. egyház marad a zsidó irás, az ószövetség s vele
Csak a nagyvonalú egyházpolitikára kötelezett egy csomó zsidó gondolat és eszme letéteményese,
egyházi hatóságok és a mérsékelt liberálisok tá amelyek közül soha egyről nem lehet tudni, hogy
mogatták a Bundot és tették évtizedeken át hatal nem áll-e ellentétben az uj fajisággal? Már pedig
massá. Most a háború után következett tiz esz ha a kereszténységből eliminájják a zsidóságot,
tendő kaosza alapjaiban ingatta meg ezt a légen
*) Az Ev. Bund hanyatlásának talán az is egyik oka,
nagyszerű intézményt. Lapokat tudósitó lapjából hogy
egyik főtisztviselöje: Dr. G. Ohlemüller — kivel
ezerszámra vették át napi és hetilapok, politikai lapunk 1929. évfolyamában foglalkoztunk — r. kath.
és egyházi újságok a Rómaellenes cikkeket, hasz lelkész volt. Szerk. megjegyzése.
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akkor hol a határ? Hiszen Pál apostol is zsidó
v o lt. .. vagyis az ószövetséggel együtt az újszö
vetség bizonyos elemeivel és személyeivel való
szakítást fognak követelni, amiből olyan forra
dalom lehet, hogy utána alig marad majd valami
a kereszténységből. Aki Lagarde és Bonus ke
reszténységet germanizáló törekvéseit ismeri, an
nak fogalma lehet arról, hogy minők ebben az
irányban a kilátások.
Ebben a helyzetben kissé különösen hangzik az
a hir, hogy a nemzeti szocialista-párt egyházi
csoportja már egy rövid és határozott ötéves ter
vet is felállított, amelynek
első pontja az tartalmazza, hogy öt év alatt el
kell tűnnie az egész német életből mindenféle tit
kos vagy nyilvános ateista befolyásnak,
a második az, hogy öt év múlva gyalázatnak
kell lennie Németországban annak, ha valaki nem
keresztény,
a harmadik pedig az, hogy öt év alatt az egész
államéletnek kereszténnyé kell lennie.
A terv csillogó, de éppen ezért nem vehető ko
molyan. Öt év alatt csak erőszakkal, csak egyéni
és társadalmi képmutatások árán lehet ezt az ered
ményt elérni. Már pedig a kereszténységnek nem
lehet az a célja, hogy konvencionális fikció alap
ján uralkodjék vagy hatalmaskodjék. Az egyházi
kényszer sokkal veszedelmesebb reakciót szül,
mint az egyház bármi más hibája. A történet tanú
sága szerint a katolicizmus mindig ott bukott leg
nagyobbat, ahol korlátlan hatalma volt. Azután:
egyházaink mai rendkívül labilis helyzetüket
immár háromnegyed évszázad óta annak tulajdo
nítják, hogy híveik nagy része csak névleg keresz
tény. Van abban ráció, ha ezek számát még job
ban szaporítják? Végül az is bizonyos, hogy egy
házunk örök ifjúságának, folytonos megújhodá
sának a titka abban van, hogy mindig többékevésbé komolyan vette Jézusnak bizonyos sarka
latos tanításait. Ezek közé tartozik azonban az az
alapelv is, amit Jézus Pilátus előtt jutatott kifeje
zésre, hogy országa nem e világból való. Nem
több-e az, ha Jézus a sziveken, a lelkekben, kivá
lasztottam, szentjei között uralkodik, mint hogyha
az ő nevében, egyháza erkölcsi felelőssége mellett
folyik a kormányzás, a közigazgatás, a gazdálko
dás sok mindenféle profán ténykedése?! Nagy
válságok csiráját rejtheti magában ez a terv és
minden törekvése, Hát mégha pártérdekből való
sítják meg. Azért minden okunk megvan arra, hogy
ezeket az eseményeket figyelemmel kisérjük, s
hogy tanuljunk belőlük.
—sz.

1933 május 4

Istentiszteleteink reformjához.
Az uj liturgiái kísérletezésekről a magát álnéven
»Lelkész«-nek iró egyén az Evang, Élet 14. számában
egy kissé halkabban fűzi tovább a szót s azzal védi az
uj liturgiát, hogy »Luther sem tartotta szükségesnek,
hogy a lelkész énekelve beszéljen.«
Ez az apodiktikus biztonsággal odavetett megállapítás
közönséges valótlanság. Luther sokszor és sokat irt az
istentiszteletről. Lehet, hogy mondott olyat is, hogy az
istentiszteletnek nem lényeges és nem elengedhetetlen
kelléke az, hogy a lelkész énekelve mondja el a liturgi
kus mondanivalóit. Ezzel szemben azonban akkor, ami
kor egyháza istentiszteletét berendezte, 1526-ban írott
»Deutsche Messe« c. iratában a következőket irta:
»Zum Anfang aber singen wir ein geistliches Lied,
oder einen deutschen Fsaimén in primo tono« ...
Darnach lieset dér Friester eine Collecten ins Ffaut in
unisono . ..
Darnach die Epistel in octavo tono . ..
Darnach lieset er das Evangélium in quinto tono. . .
cujus melodie sunt iste regulae: Initium Coma Coma
aliud Colon Feriodus finálé . . .«
Azt hiszem, senki előtt nem lehet kétséges, hogy
Luthernek ezek a liturgikus előírásai a pap funkciójára
vonatkoznak s hogy valamennyiben az a feltevés vagy
utasítás foglaltatik, hogy a lelkész énekel.
Mondata második felében a »Lelkész« már nem hivat
kozik Lutherre, hanem azt mondja, hogy »a tájolás dol
gában a liturgia menete megadja a kellő eljárás kötelességét.« Ebben a csavaros mondatban először is az
jellemző, hogy a »tájolás« szó nyilván annyira tetszik
neki, hogy idézőjelek közé teszi. Ami kár, mert a »tájolás« is liturgiái alapfogalom. Hogy Luthernél marad
junk: ugyanebben a »Deutsche Messe« c. művében azt
olvassuk: »Er soll aber die Epistel lesen mit dem Angesicht zum Altar £ekehrt.« Ez elég világos beszéd, de a
deáktéri próbaistentiszteleteken nem Így gyakorolták.
Van Luthernek ugyancsak a »tájolás« kérdésében egy
elvi kijelentése is, amely igy hangzik: »Aber in dér
rechten Messe unter eitel Christen musste dér; Altar
nicht so bleiben und dér Friester sich immer zum Volk
kehren, wie ohn’ Zweifel Christus im Abendmal getan
hat. Nun das erharre seiner Zeit.«
Aki Luther e kijelentését ismeri és érti, azt olvassa ki
belőle, hogy Luther az oltár elhelyezése miatt a liturgi
kus stílus érdekében fenntartotta az uj istentiszteleti
rendben is a »tájolás«-t. Vagyis a papnak az általa vég
zendő funkció minőségéhez képest kellett az oltár vagy
a nép felé fordulnia. Ezt követelte a stílus s ebben voltak
stílustalanok a deáktéri kísérletek. Fersze az is igaz,
hogy az eszmény Luther szerint az, hogy az oltár asztal
legyen s hogy a pap mindig az asztalnak a gyülekezettel
szemben levő oldalán álljon, tehát állandóan szemben
legyen a gyülekezettel. A Deák-téren azonban egyelőre
nem ez a helyzet, tehát a stílus érdekében ragaszkodni
kell a »tájolás«-hoz.
Azt hiszem, hogy a fentiek után mindenki előtt tisz
tán áll az ellenem immár másodszor névtelenül iró s ma
gát »Lelkész«-nek kiadó ,egyén vakmerő tudatlansága s
ezzel nyugodtan visszautasíthatom azt a saját, tudatlan
ságát rám hárítani szándékoló utolsó megjegyzését, hogy
»ugy látszik, csakugyan nagy szükség volna arra, hogy
a liturgia kérdésével részletesebben foglalkozzunk.«
így kár neki is, az Evangélikus Élet-nek is a liturgia
kérdésével foglalkoznia.
Szimonidesz Lajos.

A ten g eri kagyló.

A gondolat.
A gondolat élő erő,
Láthatatlan lelki szellet;
Akkor látjuk csak, amidőn
Cselekvés sző rája testet.
Es hogyha már testet öltött
S közöltetett a világgal:
Akkor látjuk, hogy ki szülte:
Ember, Démon, avagy A ngyal....
V. I.

Csendes szobában limlomok között
Az óceánból régen kilökött
Bús, tompult fényű csigaház hever,
Mint egy hajdani tört emlékkehely.
Körötte mély csend. Halkan lepi por
S belőle külzaj hangot nem csiszol.
Orkán verheti bár a ház falát:
Ő nyugodt, rája visz hangot nem ád.
De ha fülemhez teszem: odabent
A kagyló mélyén megtörik a csend:
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Ott zúg mélán a tenger moraja,
Mely himnusza volt rég s bölcsödala . . .
Ily csonka kagyló lám a lelkem is
Testiségembe beágyazva itt,
Mint boldog égi honból megmaradt
Tört istenfényü üdvemlékdarab . . .
E bús földi lét bár rá nehezül,
Azért csend, béke veszi öt körül
És zúghat kint a világ vad zaja:
Ő nyugodt, rá nincs viszhangzó szava.
De benne mélyen, hogyha hallgatom,
Elandalitó égi hangokon,
Mely felém üvdöt ígérőén zeng:
A z örök élet szent viszhangja cseng . . .
Vitovszky I.

Istentiszteleti sorrend a várbeli evangélikus templomban
Május 7-én 10 órakor németnyelvű istentisztelet:

Varsányi.
11 órakor magyarnyelvű istentisztelet: Varsányi.
Május 14-én 9 órakor ifjúsági istentisztelet: Reif.
11 órakor magyarnyelvű istentisztelet: Gunesch.

Kereszteltetett: Szabó Rózsa Jolán, Frey Ida.
Eskettetett: Erhardt János és Lamos Vilma.
Temettetett: id. Havrán Dániel, Balogh Nándor.
A budai ev. egyház tanulóifjúsága május 7-én dél
után 5 órakor a várbeli ev. templomban ünnepélyt ren
dez, melyre a szülőket és az érdeklődőket szeretettel
meghívja. Az ünnepi beszéd budai ev. iskolánk érdemes
tanítóinak működését fogja méltatni. Közreműködik az
ifjúsági vegyeskar, és az ifjúság egyes tagjai szavalat
tal és zenei számokkal. A budai ev. ifjúság e tavaszi
•emlékünnepeken felelevenítette eddig az egyház fenköltlelkű alapítójának, Mária Dorottyának, három volt lel
készének: Bauhofer, Sztehlo, Scholtz, két volt felügyelő
jének: Hunfalvy és Andaházy és egy ösztöndíj alapitó
házaspár: Krückenberg emlékét.
A volt pozsonyi lyceisták május 14-én, vasárnapon
a budapesti ev. főgimnázium dísztermében jubiláris ta
lálkozót rendeznek. Gyülekezés délelőtt 11 órakor. A
megjelenteket üdvözli Taubinger Rezső ny. vezérespe
res. Fényképfelvétel után a szomszédos ev. templomban
istentisztelet lesz, melyen Majba Vilmos X. kér. lelkész,
mint az ünneplők legidősebb évfolyamának lelkésztagja
prédikál; orgonái Mikus Csák István orgonaművész,
szintén volt pozsonyi lyceista. Az összegyűlt iskolatár
sak közösen ebédelnek a városligeti Gundel-féle vendég
lőben, megnézik a nemzetközi vásárt és este a Szt. Gellért-szálló földszinti éttermében közösen vacsoráznak.
A meghívót az 1883, 87, 88, 93 és 1903. években érettsé
gizettek képviselői bocsátották ki. Az ünnepély ügyében
Taubinger Rezső (1. Lenke-ut 65. sz.) szolgál szívesen
felvilágosítással.
A »Kispesti Evangélikus Ifjúsági Egyesület« rende
zésében május hó 7-én délután tél 5 órai kezdettel a
Szent Imre herceg-uti Polgári leányiskolában nyitja meg
Molnár József dr. polgármester ur Korschelt Miklós
egyesületi tag autodidakta kiállitóművész gyűjteményes
képkiállitását és a »Kispesti Evangélikus ifjúsági Egye
sület* által rendezendő előadást, melyen színre kerül a
»Piros ruhás hölgy« cimü vígjáték 3 felvonásban.
A magyarhoni ev. lelkészegyesület (MELE) május
hó 17—18. napjain Győrött tavaszi konferenciát tart.
Május 16-án este fél hét órai kezdettel megnyitó istentisztelet lesz a templomban, melyen oltári szolgálatot vé
gez — a finn liturgia bemutatásával — Zaszkaliczky
Pál pesti s. lelkész, prédikál Irányi Kamill székesfehér
vári lelkész. Május 17-én úrvacsorát oszt Turócy Zoltán
győri lelkész, 9 órakor megnyitja a konferenciát Paulik
János elnök nyíregyházi lelkész. Az előadások a kor
szerűség és az egyház, a lelkész élete, a pásztori munka
és az igehirdetésről szólnak. Előadók: D. Kapi B. püs
pök, Endreffy János felsöszeli-i, Kemény Lajos bpesti,
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Szántó Róbert kelenföldi lelkészek. Aznap este félhét
órakor vallásos est lesz a templomban, melyen Paulik
János elnök és Duszik Lajos esperes beszélnek. Május
18-án reggeli áhítatot végez Kálmán Rezső orosházai
lelkész. Az előadások megint a korszerűség és a szeretet
munka falun és városon, és az egyházi alkotmány. Elő
adók: Dr. Szeberényi Gusztáv békéscsabai, Szűcs Sándor
magyaróvári és Marcsek János ózdi lelkészek. Záróáhitatot tart Németh Károly esperes egyesületi alelnök. A
résztvevő lelkészek vigyék magukkal Lutherkabátjukat
is. A vendéglátó győri egyház a konferencián résztve
vők ellátásáról az ottani Szeretetházban jutányosán kí
ván gondoskodni.
Mi a pápa? Állam- vagy egyházfő? Az angol mi
niszterelnök római útja alkalmával merült fel ez a kér
dés, mert a skótok tiltakoztak a miniszterelnök pápai
látogatása ellen. A Protestant Alliance a következő tá
viratot intézte Macdonaldhoz: »A Protestant Alliance
tiszteletteljesen biztosítékot kér arra nézve, hogy az ön
látogatása a pápával a Vatikán állam és nem a róm. kath.
egyház fejének fog szólni.« A táviratra a miniszterelnök
titkára ezt válaszolta Londonba a Protestant Alliancenak: »Az államok diplomáciai viszonyban lévén a szent
székkel, szokássá vált ez, hogy a miniszterek látogatást
tesznek a pápánál, ha Rómában tartózkodnak. Ehhez a
gyakorlathoz alkalmazkodott a miniszterelnök, amikor
meglátogatta a pápát.« A látogatás ellen Skóciában
protestáltak igen hevesen. A Free Church lelkészei az invernessi egyházmegyében mozgalmat indítottak arra,
hogy a kormány hívja vissza képviselőjét a Vatikánállamból. Az indokolás szerint tűrhetetlen, hogy az angol
miniszterelnök és a külü'gyek államtitkára oly rendszerrel
fraternizáljanak, amely »elismert ellensége az egyéni
szabadságnak s amely azt az igényt támasztja, hogy
hatalmat gyakoroljon királyok, államférfiak és nemzetek
felett.«
A budai ref. egyháznál indítványt tettek arra nézve,
hogy egy egyháztagot, ki az ősz folyamán a TESZ pá
pai audienciáján résztvett, az egyházból kizárjanak,
mert egyházához hű református nem tiszteleghet a pápa
előtt, ki a reformációt és híveit veszedelmes eretnekek
nek mondja. Az indítvány fölött még nem döntöttek.
Bangha Béla jezsuita páter április 19-én a Szent Ist
ván Társulat nagytermében előadást tartott, melyben
kimutatta, hogy mily közel áll a római katolicizmus a
zsidósághoz. Az előadást ,sok zsidó hallgatta és egyik
hallgatója, Sándor Pál, elismerő levelet is ir erről a P.
Lloydban. Minden evangélikus tudja, hogy az őskeresz
tyén istentisztelet a zsinagógái istentiszteleti formák
közt folyt le, melyből később a keresztyénségnek romlá
sakor az áldozat beleiktatásával a mise fejlődött ki, mig
a reformatio az ősi egyszerű istentiszteleti formát ele-,
venitette fel. A róm. kath. egyház a régi zsidó és pogány
szertartásokból sokat őrizett meg mindmáig. Erről az
előadásról a baptisták lapja, a »Békehirnök« április 29-i
számában ezt a megjegyzést tette: »Bangha páter elő
adása — úgy látszik — uj húr' alkalmazását jelenti a
változatos szerkezetű jezsuita hangszeren. De azért egy
általán nem biztos, hogy mindig ezt a húrt fogja pen
getni. Kérhet ö még Hitlertől is kölcsön húrt, ha esetleg
hazai gyártmány nem volna.«
A Kálvinista Szemle április 22-i számában Szabó
István befejezi »A Szent Jobb története« cimü hosszabb
tanulmányát, mely miatt közvetlenül husvét előtt a mis
kolci ügyészség lefoglalta a miskolci ref. egyházi értesí
tőt. Ebben ezt írja: »Az ereklyecsalásoknak érdekes ese
te a Januarius-csoda. Szent Januarius mártírhalált halt
305-ben. Testét Nápolyban temették el. A szent vérét
két üvegcsében tartják, melyek egy üvegdobozkában
vannak elhelyezve. A vér szilárd állapotban van, de há
romszor egy évben (májusban, szeptemberben és decem
berben), amikor közel tartják egy ezüst dobozhoz, mely
ben állítólag a szent feje van, a vér folyékonnyá válik,
felolvad és pezseg. A római egyház bizonyítja, hogy
sem csalás, sem hő, sem semmiféle természeti törvény
nem magyarázza meg a vérnek ezt a különös viselkedé
sét. 1921-ben azonban e^y híres angol tudós, dr. Frederic Newton Williams, a következő érdekes tudósítást
tette közzé a Januarius csodáról: „Mikor néhány évvel
ezelőtt Nápolyban voltam, meglátogattam a városi kór
házat s befejezvén a sétát, bementem a kórház gyógy
szertárába, hogy elbeszélgessek az amerikai gyógysze
résszel, kinek vezetése alatt állott a gyógyszerosztály.
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Mialatt ott voltam, jött egy fiatal papnövendék a Szent
Januarius székesegyházból és kérte a gyógyszerésztől a
szokásos folyadékot a másnapi ünnepen használatra
(május hó első szombatja). A gyógyszerész mosolyogva,
néhány enyelgő szót szólva, ökörepéből és sulphateszódából egy keveréket készített és megtartva az írást, át
adta az ifjúnak, hogy a székesegyház sekrestyéjébe
vigye. Miután elbocsátotta a növendék papot, a prakti
kus gyógyszerész megjegyezte előttem, hogy manapság
is történnek csodák és ez a csoda itt a kórházi gyógy
szertárban készül nagyon kielégítő eredménnyel. A kö
vetkező reggel a gyógyszerész és én kávéházban ültünk
és végignéztük a folyékonnyá vált vér csodáját, amint
azt a Santa Chiara kápolnából ünnepélyes menetben vit
ték át a székesegyházba. Hála az én zseniális barátom
nak, a csoda valóban sikerült.“«
A »Magyarság« 1933. évi április 23. számában ri
port van a tápiószelei adventistákról. Az adventizmus
terjedésének a helyi okáról Oláh György a következőket
irja: »Ebben a községben a katolikusoknak évekig olyan
káplánjuk volt, aki a kommunizmus miatt kétszer püs
pöki szék elé került; el kellett távolítani; ma metodista
prédikátor. A református egyháznak két ízben súlyosan
beteg lelkésze volt. A közbül eső harmadik ref. lelkész
pedig inkább adásvétellel, kupeckedéssel foglalkozott,
mint egyházával. Azt mondják, mikor beharangoztak, ő
rendszerint akkor indult a herényi vásárra. A mai evan
gélikus pap elődje viszont a konfirmandusokkal kapál
tatok, szőlőt kötöztetett. Róla beszélik, hogy a feleke
zeti béke ápolására egy temetésen, mikor az orra elé
esett egy dió, a következő mesét mondotta: »Látjátok,
kedves híveim, ebben a dióban benne van mind a három
felekezet. Ez a zöld, vizeden burok a katolikusság. Ez a
kemény, barna héj, amely csak tűzre való, a reformátusság. Viszont a jóízű, fehérbél itt mi vagyunk.« Ebben
a pillanatban egy kukac tűnt elő a szétnyílt dióból.
Persze ma már változott a helyzet mind a három egy
háznál^ A riport érdekes volna, ha igaz volna. Ez a rész
azonban csak szóbeszédeket ad vissza. A ref. pap beha
rangozáskor való vásárra indulása nem lehet igaz, az
pedig, amit az evang. papról mond, egyszerű vándoranekdota. 25 katolikusból lett tápjószelei adventista miatt
kár volt ezt az összefoglaló kárhoztatást megkockáz
tatni. Másrészről viszont ez a riport tükör. Mindnyájan
üvegházban élünk. Jó, ha vigyázunk magunkra.
-—sz.
Japán. A Christian Uraphic februári számában a kö
vetkezőket irta: „A napilapok megírták, hogy az a bi
zottság, melynek feladata volt az állami shinto tanulmá
nyozása, három évi munka után feloszlott,-anélkül, hogy
egyhangú megállapításra jutott volna. Jelentésében mégis
azt mondja ki, hogy az állam kezelje a jövőben az állami
shintot mint nemzeti ügyet, mely a vallás felett áll. Bár
e határozat kihatásait egyelőre még nem lehet felbecsül
ni, bizonyos, hogy lesznek következményei az egyházakra
nézve.
A kérdés valójában az, hogy a shintoizmus vallás-e
vagy nem? A japán keresztyének nyilvánosan felkérték
a kormányt, hogy közölje velük felfogását e tárgyról.
Ha a shinto szentélyeknek vallási jellegük van, kelt,
hogy meg legyen azok kerülése engedve. Ha meg nincs
vallásos jellegük, akkor meg kell tiltani azokban a ta
lizmánok és kegyszerek árusítását. Ép ez okozza a kor
mány , zavarát, mert költségvetésileg sokkal nagyobb
összegeket kellene biztosítani ezen szentélyek fenntar
tására. Másrészt attól tart a kormány, hogy ha nem köte
lező a szentélyek látogatása, ez a nemzeti erkölcs ha
nyatlását idézné elő. A kormány döntése, mely az állami
shintoizmust valami vallásfeletti jelleggel ruházná fel,
érdekes lehetőségeket rejt magában. A nationalizmus
ilyformán valami vallások felett álló jelleget nyerne,
mely előtt minden vallásos elgondolásnak háttérbe kel
lene szorulnia. A japán keresztyének is szemben állanak
a nationalizmus uj vallásával, amely szerte az egész vi
lágban fel-fel tünedezik.
Gypsy Smith, a cigányeredetfi híres evangélista már
cius 24 április 2-ig Párisban tartott nagy sikerrel hiterösitö előadásokat. „Le Temoignage" április 4-i száma kö
zöl beszédjéből, melyet az ifjúsághoz intézett, egy részt,
melyet mi is olvasóink számára lefordítottunk. „Hozzá
tok fordulok, ifjak és hajadonok, nem azért, mintha nem
érdeklődném az idősebbek iránt, de azért, mert előttetek
van még a szép élet és ha Jézus Krisztusnak szentelitek
azt mostantól fogva, semmi sem fogja azt elhomályosí
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tani. Egy hatvan éves ember megtérése is kétségtelenül
nagyszerű dolog, de a hibák, a foltok, melyek lefolyt
életét beszennyezik, ha meg is vannak bocsátva — mégis
el nem törölhetők múltjából. Mig ha Ti éltetek hajnalán
teljesen az üdvözítőnek adjátok át magatokat, milyen
szerencse lett ez számatokra és milyen boldogság és ál
dás a többiekre nézve. “ Elmondta, hogy ő egészen ifjú
korában tért meg és ezzel nagyon sok szomorú dolgot
került el.
•
Érdekes házbér. Belegen, Somogymegyében egyik
buzgó református ember szép szobát bocsátott a refor
mátus ifjúsági munka rendelkezésére s amikor megkér
dezték, mi házbért fizetnek érte, azt felelte: »Józan, ha
zafias, keresztyén magaviseletét kívánok érte.«
Tizenkét evangélikus Ifjúsági Egyesület épit magá
nak házat az ifjúság közreműködésével Dunántúlon. Ez
is egy nagy bizonyság, hogy ma is lehet és kell dolgozni
és alkotni.
Phare du Monde. Az 1937-ben Párisban tartandó
világkiállításra Freyssinet mérnök a Mont Valerien-re
2300 láb (701.5 m.) magas tornyot akar építtetni, melyre
1600 láb magasságig autóval lehetne felmenni. Ebben a
magasságban mintegy 400 autó számára volna garázs.
300 lábnyira e fölött volna egy 2000 személy befogadá
sára alkalmas vendéglő, melyet kisebb kocsikkal lehetne
még elérni. E fölött volna napfürdözésre alkalmas hely,,
világitó kamara és legfelül meteorologiai állomás. A.
kötséget 440.000—550.000 angol fontra becsüli, vagyis
félannyiba, amennyibe a 984 láb (300.12 m.) magas
Eiffel-torony került. Ez a torony volna a világ legnagy
szerűbb világitó tornya. Az 111. London News április 22-i
száma a torony képét és ezen adatokat közli.
Olcsó vér. Mióta az orvostudomány a vérátömlesztést
gyakorolja, a vér is árucikké vált. Kezdetben áldozat
készségből bocsátották e célra vérüket a tudomány és
szenvedő embertársaik rendelkezésére, később ára lett
az áldozatnak. Nemrég az átömlesztéshez szükséges ezer
köbcentiméter vérért Németországban 250—300 márkát
kellett fizetni. Újabban legfeljebb 15 márka ennyi vérnek
az ára.
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punk következő számában közöljük. Már most is t. olva
sóink szives áldozatkészségébe ajánljuk.
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