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Rogate: imádkozzatok!
»Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit
csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben,
megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek
az Atyától az én nevemben: kérjetek és megikapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.«
János ev. 16, 23—*-24.

A . görilg laitrege hőse Antaeus, a földnek fia,
legyőzhetetlen volt, mert mindaddig, amig a föld
del érintkezésben volt, édesanyjától új meg új erőt
kapott. Herakles, ki sokáig eredménytelenül bir
kózott vele, végre a magasba emelte, megszüntette
az erőforrással való érintkezését és á levegőben
megfojtotta.
Mi keresztények is Antaeusok vagyunk, az
örrökkévalóságnak Antaeusai, Isten gyermekei.
Ameddig Istennel, a mi mennyei Atyánkkal lelki
kapcsolatban vagyunk, mink is legyőzhetetlenek
vagyunk, mert ha Isten velünk, kicsoda árthat ne
künk. Az a kötelék, amely minket Istennel össze
fűz, az az erőforrás, melyből lelkünk mindig kor
látlan bőségben meríthet: az imádság. Az imádság
a lélek szárnya, felviszi a mennyországba. Jézus
tól kell tanulnunk jól imádkozni! ő nála az imád
ság nem volt valami különösen ünnepies, alkalmi
dolog, mint nálunk legtöbbször, neki nem kellett
hozzá valami különös előkészület, — mert ő min
dig imádkozott. Az ő lelke olyan volt, mint egy
hatalmas rádió felvevő és leadó állomás, ő lelké
ben felfogta azokat a hullámokat, melyek az Isten
atyai leikéből szerte áradtak a nagy mindenségbe
és az ő fiúi leikéből is válaszul állandóan hullá
moztak, sugároztak a tiszta érzések, gondolatok,
szent elhatározások az Isten felé. Ez a folytonos
átvevés, elfogadás és leadási, ez volt Jézus imád
sága. Épen azért az imádkozás nála életszükség
let volt. Bárhol járt-kelt, mennyei Atyjának hangja
mindenütt leikébe hatott, mindenütt látta maga
fölött édes Atyjának szerető szemét, érezte annak
óvó, védő karját, A puszta magányában, a város
zajongó tömegében, az éjjel csendjében, a vadul
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hullámzó tenger habjai között: egy pillanatra sem
szakadt meg a kapcsolat Jézus lelke és az ő
mennyei Atyja között. Mindenütt látta jóságos
atyai ábrázatát, hallotta biztató, irányitó hangját
és azért járt mindig a fiúi engedelmesség útján,
lelkében békesség, szivében nagy, szent, kimond
hatatlan öröm honolt. Nekünk is Jézustól kell meg
tanulnunk az imádkozást és ő.biztat, hogy amit
az Atyától kérünk az ő nevében, megadja nekünk
az Isten. Nyilvánvaló dolog, hogy nagyon téved
nénk, ha azt hinnők, hogy elég bármely kérésünk
höz hozzáfűzni ezt la két szót: „Jézus nevében."
Jézus nem akarja, hogy mink csak gépiesen imád
kozzunk Istenhez, hanem kérjük úgy az Istent, mint
gyermekek kérik édesatyjukat. Minden gyermek
ismeri atyját, atyja gondolatait, tudja mit szeret,
tudja mire törekszik, tudja mi a célja és nem mer
atyjától olyat kérni, ami atyjának céljaival, ter
veivel ellentétben van. A jó gyermek feltétlenül
megbízik édesatyjának jóságában, hatalmában és
szeietetében és ha kér atyjától, csak olyant kér,
ami atyja lelkének kedves. Mikor Jézus életének
legválságosabb óráiban imádkozott, mikor előtte
megjelent a golgotái kereszt sötét árnyéka, ott a
Getsemáne kertjében úgy imádkozott: „Atyám, ha
lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltaí
ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te.“
Aki igy imádkozik, annak kérését Isten mindig
megadja, annak lelke mindig nyugodt, erős, békés
és örvendező lesz az ő Istenében., Súlyos, nagy
feladat vár Isten minden gyermekére e földi világ
ban! Isten országát kell építenünk. Mi erőnkből
ugyan vajmi keveset érnénk el, ha nem,állana
mindig rendelkezésünkre az Istennek végtelen
nagy ereje, hatalma és bölcsesége. Az imádság, a
Jézus nevében, szellemében való imádság egészen
átformálja a mi szivünket, megtisztítja érzésein
ket, megszenteli gondolatainkat, megedzi akara
tunkat, úgy hogy napról-napra alkalmasabbakká
válunk az Isten dicső, nagy, örök gondolatainak
utángondolására és megvalósítására. Az imádság
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által lelkünk éles kard lesz, mely szakadatlanul
viaskodik ősi ellenségünkkel, a bűnnel és legyőzi
azt, az imádság által, lelkünk szépen csiszolt
drágakővé formálódik, melyben felragyog az Isten
gondolatainak örök szépsége és jóságának ki
mondhatatlan nagysága. Rogate fratres! Imád
kozzunk testvérek!

Budai ev. iskolánk.
Immár nyolc éve annak, hogy ilyenkor tavaszszal templomunkban ünnepélyt rendezünk az
apostol intését tartván szemünk előtt: »Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét és figyelmezvén az ö életök
végére, kövessétek hitöket.« Hálát adunk Istennek
minden testi, lelki és szellemi ajándékáért, mellyel
gazdagon megajándékozott minket. Az előző
években megemlékeztünk azokról az egyes szemé
lyekről, akik által itt a mi budai gyülekezetünk
ben közölte Isten az ő áldását és iparkodtunk lé
lekben felbuzdulni az ő szép példájuk követésére,
hogy mink is hasznos és hűséges szolgái legyünk
egyházunknak és hazánknak. Ma hálaadó ünne
pünknek középpontjában nem egy személy áll,
hanem egy intézmény, melyen keresztül, mint egy
élő vizet szolgáltató, csatornán keresztül, közölte
és közli Isten gyermekeivel az ő jótéteményeit.
Mai ünnepi megemlékezésünk az iskolának, köze
lebbről a mi budai evangélikus iskolánknak szól
és ma különösen azért akarjuk kimutatni Isten
iránt hálánkat, hogy nekünk iskolát, evangélikus
iskolát adott és meg akarunk emlékezni azokról a
jó tanitókról, akik ebben az iskolában több mint
száz éven át neveltek, oktattak és tanítottak és igy
szolgálták az egyházat, a hazát, az emberiség ja
vát. Valamikor a mi budai iskolánk minden ev.
gyermeket oktatott és nevelt hitünk igazságaiban.
Ma városunk nagy kiterjedése miatt budai ev.
gyermekeinknek csak csekély száma részesülhet
kiváló iskolánk áldásaiban. Bár közületek, ifjú
testvéreim, kik most jelen vagytok, nem sokan lá
togatták a mi iskolánkat, mégis ünnepeljetek
azokkal, akik ezt az iskolát látogatták és gondol
jatok ti is hálás szeretettel arra a tanítóra, kinek
jóságos vezetése mellett léptetek be abba az uj
világba, mely feltárult előttetek, mikor betűország
küszöbét először átléptétek., Gondoljatok vissza
arra az időre, mikor még olvasni nem tudtatok.
Milyen kicsi volt akkor a ti világotok, milyen kevés
volt akkor a ti gondolatotok. Milyen nagy válto
zás állott elő az első iskolai év alatt bennetek és
mikor az elemi iskola négy osztályát sikeresen ki
jártátok, milyen megbecsülhetetlen értékű és meg
mérhetetlen nagyságú kincseket gyűjtöttetek lelketekben. Az ember élete folyamán sok változáson
és alakuláson megy át, tudománya és műveltsége
nagyon gazdagodhatik, de jelentőségében az első
iskolai évek munkáját semmiféle más iskola mun
kája meg sem közelítheti. Akár gondolunk rá, akár
megfeledkezhetünk néha róla, de mégis úgy van,
első tanítónknak képe, szava, mozdulata, jóságos
szigora, bölcs tanítása kitörülhetetlenül benne él
lelkűnkben, elkísér minket egész életünkön át és
minél jobbak vagyunk, annál nagyobb szeretettel
és hálával gondolunk tanítására és annál hűsége
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sebben iparkodunk, hogy tanítása szerint éljünk
is. A világnak egyik legnagyobb hadvezére: Nagy
Sándor igen nagyra becsülte tanítóját: Aristotelest és azt mondta, hogy nem kevesebb hálával
tartozik iránta, mint édesatyja iránt, mert atyjá
tól ugyan az életet kapta, de tanítójától azt kapta,
hogyan kell jól élni. És a Szentirás is azt mondja,
hogy »az értelmesek fénylenek mint az égnek fé
nyessége és akik sokakat az igazságra visznek,
miként a csillagok örökkön örökké.« Dán. 12, 3.
Szép fővárosunkban, Budavár visszavétele után
sokáig nem élhetett evangélikus ember, csak a
türelmi rendelet kiadása után — 1781 után — te
lepedhettek le evangélikus polgárok. Budai ev.
egyházunk csak 1844-ben szervezkedett önállóan
mint anyaegyház, főleg az áldott emlékű Mária
Dorottya kir. hercegasszony nagylelkű áldozatkészsége és egyházszeretete segítségével, de leány
egyház már 1821-ben volt és akkor alakult az ev.
iskola is. Első tanítója a gömörmegyei származású
Kotsik József volt, ki hét éven át működött; na
gyon kevés tanítványa volt, alig 10 gyermek.
Útóda Meiszlein János alatt az iskola nagyon fel
lendült. Sajnos, hogy egy évi tanítás után elhalt.
Wagner István 8 évig oktatta a budai ev. gyerme
keket, azután átkerült a pesti anyaegyházhoz.
Kossányi Lajos ugyancsak 8 évig volt budai tanító
1837—45-ig. Utóda lett Christoffy Ernő Ede, ki
öt évig tanított itt. Az iskola akkor bérházban
volt elhelyezve. 1846-ban szeptember 26-án avat
ták fel nagyszámú és előkelő vendégsereg jelenlé
tében budai egyházunk első templomát a Dísz
téren. E mellett már iskolaépület is volt. 1850-ben
Schmidt István lett a tanító, ki 1866-ban bekövet
kezett haláláig, tehát 16 éven át tanított iskolánk
ban. A gyülekezet lélekszáma a rendes lelkészi
gondviselés folytán tetemesen megnövekedett, a
tanulók száma is megnőtt. Mivel a lelkész, Bauhofer György, már korosabb és gyenge egészségű
ember volt és munkaköre a környéket is magában
foglalta, 1854-ben segédlelkészt hivott maga mellé
és az egyház ezt a leányok tanításával is megbízta.
Az első ilyen segédlelkész és leánytanitó volt
Scheffer Károly és utána ugyanabban a minőség
ben szolgáltak még Lukács János, Láng Adolf és
Michnay József.
A sok személyi változás nem volt jó hatással
a tanítás munkájára és azért az egyház 1863-ban
rendes leánytanitót választott Falvay Antal sze
mélyében. Úgy a külön leányosztály felállítása,
mint Falvay tanitó megválasztása igen szerencsés
dolog volt és nagyon fellendítette az iskolát. 1866ban egészen megújult az iskola tanítótestülete.
A fiúiskolát ketté választották és az I,—II. osztály
tanítója lett Pospischil-Molnár Károly, a III.— IV.
fiúosztály tanítója Scholtz Gusztáv s. lelkész, a
Pestre távozott Falvay után pedig Lux Ede lett
a leánytanitó. Scholtz Gusztáv két évi működés
után Göllnicbányára került rendes lelkésznek,
utóda lett Gratz Mór s. lelkész, de ez csak nagyon
rövid ideig működött az iskolában, mert 1869-ben
már rendes tanítót választottak a III.— IV. fiúosz
tályok részére Kurtz Sámuel személyében, ki
azonban két év múlva Pestre ment át. Utóda lett
Németh Károly, ki négy évig tanított itt. Pospischil-Molnár Károly után Mikolik Kálmán került
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1874-ben iskolánkhoz és itt működött hat évig,
majd ö is Pestre került az ev. iskolához. Most Kelenföldön él mint a volt Deák-téri polgári leány
iskola nyugalmazott igazgatója. Mikolik utóda lett
1880-ban Wichmann Ede, ki 47 éven át működött
iskolánknál. Kezdetben a III.— IV. osztályt taní
totta, később évtizedeken át az I.—II. osztályt.
1906-ban 25 éves tanítói jubileuma alkalmából az
egyház az igazgatói címmel tüntette őt ki. Németh
Károly utóda lett Thirring Sámuel, ki 4 évig taní
tott. Utána Greifenstein István s., lelkész vette át
az alsó két osztály tanítását. Mint s. lelkész-taní
tók működtek utána Szabó Béla 4 évig, Steuer
Lajos 4 évig, Schneider Viktor 12 évig, Mohr
Henrik, most óbudai lelkész, 3 évig és Hiittl Ár
min 17 évig. 1907-ben a közoktatásügyi miniszter
kifogást tett az ellen, hogy a s. lelkészi és tahitói
hivatal, mely két személynek is épen elegendő
munkát ad, egy személlyel van betöltve; igy ez a
kapcsolat 1919-ben, mikor a s. lelkészi állásról
lemondtam, megszűnt és utánam 1922-ben, mikor
az egyház felhívására csak vallástanitással kezd
tem foglalkozni, Stark Béla volt állami elemi isko
lai igazgató-tanitó került a III.— IV. fiúosztályok
élére. Lux Ede hat évig volt a leányok tanítója,
azután átkerült Pestre. Utána következett Adelmarin György, ki 1885-ben bekövetkezett haláláig,
tehát 13 évig tanította a leányokat. Utóda lett
Gartner Rezső, ki 42 éven át tanította az egyesí
tett négy leányosztályt. Addig, mig a pesti ev.
iskolánál csak fér.fitanitókat választottak, rende
sen a budai tanítókat hívták át, ha egy-egy tanítói
állás megüresedett és ők örömmel mentek át, mert
kevesebb munka meliett sokkal több fizetést kap
tak. Mióta azonban nőket is választanak, megszűnt
a budai ev. tanitóknak ez a Pestre távozása. En
nek a körülménynek köszönhette egyházunk, hogy
Wichmann Ede 47 évig, Gartner Rezső 42 évig
szolgált mint tanító és talán még most is lelkesen
tanítanának, ha a miniszter nem kívánta volna,
hogy engedjék át a helyet fiatalabb erőknek.
Mindketten szivvel-lélekkel csüggtek iskolájukon,
igaz atyai szeretettel és gondviseléssel nevelték és
oktatták tanítványaikat és igen magas fokra virágoztatták fel iskolánkat. Mikor 25 éves, később
40 éves jubileumot rendeztünk nekik, ezek orszá
gos jelentőséget nyertek azáltal, hogy a magas
kormány is képviseltette magát azokon. 1927-ben
őket követték a leányosztályokban Weil Endre, az
I.— II. fiuosztályben Királyfalvai Gusztáv. Eddigi
működésük által bebizonyították már, hogy méltó
utódai két nyugalomban élő igazgató-tanítónknak.
Úgy Wichmann, mint Gártneij igazgató urak alajpitvánnyal is örökítették meg nevüket iskolánk
aranykönyvében és Gartner igazgató ur néhai
édesszülei emlékére is tett a jó tanulók segítését
célzó tekintélyes alapítványt.
Iskolánk már közel 60 év óta külön szeretetmunkát is gyakorol, mert minden évben megren
dezi a karácsonyfa-ünnepélyt, mely alkalommal
a szegényeket íjuhával, cipővel, minden tanulót
pedig csemegével lát el és akkor osztja ki a néhai
özv. Hornyánszky Viktorné és néhai Horváth Béla
hálás gyermekei által tett alapítványoknak kama
tait. Mikor néhai eperjesi Scholtz Gusztáv, lelké
szünk, ki később 12 éven át püspökünk is volt, 25
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éves lelkészi jubileumát ünnepelte, — 1891-ben —
az ő tisztelői arany pénzekkel telt ezüst serleget
ajándékoztak neki. ö akkor kijelentette, hogy —
visszagondolva az iskolánál teljesített tanítói szol
gálatára •— a felajánlott aranypénzeket mint ju
talomdijakat fogja a legjobb tanulóknak juttatni.
És azóta 27 éven át, 1918-ban bekövetkezett le
mondásáig, minden évben 3 darab 10 koronás
aranyat adott át ösztöndíjul.
Meg kell még emlékeznem egyházunknak) és
iskolánknak egy nagy jóltevőjéről: Tomasek
Emma úrhölgyről, ki Ilona nővérével együtt jóval
a háború kitörése előtt a tanítók jutalmazására tett
egy kétezer aranykoronás alapítványt néhai édes
atyja Tomasek János Pál, volt budai presbyter,
nyugalmazott kultuszminiszteri osztálytanácsos
emlékére, ki 1880-ban német nyelven megírta
egyházunk történetét, melyből ,'az imént felsorolt
adatok legnagyobb részét merítettem. Ugyancsak
Tomasek Emma urhölgy, ki mint nyugalmazott
fővárosi rajztanárnő él Budán a Társ-utcában,
festette meg egyházunk nemeslelkű alapítójának,
Mária Dorottya kir. hercegasszonynak képét és
ajándékozta azt a gyülekezetnek.
Iskolánk anyagi felszerelés dolgában nem ver
senyezhet a főváros palotaszerű és gazdag gyűjte
ményekkel rendelkező sok iskolájával, de munká
jával ezek mellett is mindig kitűnt, mert megtaní
totta a gyermekeket önállóan gondolkodni, mert a
legnagyobb és legjobb tanítónak, Jézus Krisztus
nak tiszta tudományát csepegteti a fogékony lelkekbe, és mert teljes erővel igyekszik növendékei
nek lelkében felébreszteni és megerősíteni a fele
lősség érzetét. A Tanítók munkájukat teljes sza
badságban végezhetik és azért él köztük a nemes
vételkedés, hogy ki tudja munkáját lelkiismerete
sebben végezni Isten dicsőségére és a haza javára.
Adjunk azért hálát Istennek minden áldásért,
melyet az evangélikus iskolai nevelés által áraszt
az ő népére. Kérjük Istent, hogy aranyozza meg
kegyelmével öreg tanítóink életének alkonyát és
áldja meg erővel, jó kedvvel és türelemmel az is
kolában most működő tanítóinkat, hogy örömmel
és sikerrel végezzék a magvetés, az építés, az em
bernevelés áldott munkáját és sokáig tapasztal
hassák tanítványaiknak gyarapodását a jó erköl
csökben és a tudományban, és érezhessék a hálás
tanítványok hű szereiének melegét! Úgy legyen!
Irta és elmondta: Hiittl Ármin.

A bölcseség.
A bölcseség szelíd galamb;
Alázatos szív a fészke
S tápláléka a szeretet
És a béke
S a hit szárnyán Isten felé
Tart egyre a röpiilése . . . .
V. I.
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.

Hegyen épített város

Helyreigazítás.
(A sajtótörvény 20. §-a alapján.)

E lapok utolsó számában közölt és a „Budai
Luther Szövetség" feloszlatására vonatkozó bel
ügyminiszteri határozatnak arra a kitételére, amely
szerint a szövetségnek fegyelmi feljelentése „becs
mérlő tartalmú" lenne, — helyreigazitólag vissza
kell térnem és a sajtótörv. 44. §-ban foglalt engedelemhez képest, a fegyelmi feljelentés tartal
mának alapul vétele mellett, a büntető utón biróilag megállapított tényállást, ha csak kivonatosan
is, ismertetnem kell azért, mert a feljelentésnek
inkriminált és nem inkriminált tételei, a biróságok
által igaznak találtatván, becsmérlő tartalomról
beszélni sem lehet.
Dr. Demel Aladár egyházi felügyelő, Kun Attila
gondnok és Filippinyi Sándor presbiter ugyanis
1930. év december 28-án, az oltár előtt, a hívők
megszámlálhatatlan sokaságának jelenlétében azt
az ünnepélyes esküt tették le, hogy az egyház jo
gait, törvényeit, érdekeit és vagyonát hiven meg
őrizni és megoltalmazni fogják. (E-. A. 60. §.)!
Ezt követőleg, nem is három hónap múlva, 1931.
március 23-án megtartott első közgyűlésen azon
ban, ennek az eskünek ellenére, — mint ezt Dr.
Radnay Béla, pénzügyi biz. elnök a főtárgyaláson
eskü alatt előadta, és a mint azt a közgy. jkv. is
bizonyítja, az E. A. 249. § g ) pontja; a 263. §; a
22. §; a 44. § u) pontjabeli rendelkezés félretételével, a kizárólag közjótékonyság célját szolgáló
címen, a megengedett 1%, vagyis 339 P. helyett:
1100 P. vettek fel a költségvetésbe azért, hogy az
akkor, viselt dolgai miatt állásától felfüggesztett,
ennek dacára azonban havi 300 P.-nél nagyobb
jövedelemmel, 5 szobás ingyen lakással, saját
villájával stb. biró Varsányi Mátyás lelkészt
5—600 P. jutalomban részesítsék azért a szolgá
latáért, mert az egyházi téren tökéletesen ismeret
len. Dr. Demel Aladárt a lefolytatott korteskedés
eredményeként felügyelőséghez és „Méltóságos"
címhez juttatta. — Bárha pedig ez a jutalmazás
ily módon el volt határozva, a felügyelő az ügyet,
Varsányiné konkrét kérelme folytán, a május 12-i
presbiteri ülés elé hozta akként, hogy a kérelmet,
az azt megtagadni kész Fürst Ervin administrátor, tehát az E. A, 58. § értelmében: oly társelnök
előtt, „akivel az egyház összes ügyeit egyetértőleg intézni köteles", — eltitkolta, és a kérvényt
meglepetésszerűleg, alattomban előhozva, Hüttl
Ármin hitoktatónak jóakaratú és a tökéletesen
azonos tartalmú precedens esetre utaló figyel
meztetése ellenére, a presbitérium által elfogad
tatta. Elfogadtatta oly, az általa letett ünnepélyes
esküvel teljesen ellenkező álokoskodással, amely
a törvényességet és az egyház közérdekét védeni
köteles felügyelőhöz egyáltalán nem illett, hanem
csak Varsányiék által felfogadott ügyvéd menta
litásának felelt meg.
Látszat okáért oly végzést hirdetett ki, amely
szerint a segély összegszerűségének megállapítása
okából a kérvény, a pénzügyi bizottság meghall
gatása után — a közgyűlés elé vitetik. Hisz a kér
vény is ily tartalmú volt.
Ez a végzés azonban be nem tartatott. Mert a
június 2-án megtartott közgyűlés elé az ügy nem
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került, de nem is kerülhetett, — mert hiszen Dr.
Demel A. felügyelő már május 21-én arra utasí
totta Kún Attila gondnokot, hogy az önkényüleg
500 P.-ben meghatározott segélyösszeget a pénz
tárból vegye fel és V.-nek fizesse ki. Ez Filippinyi
S. utján meg is történt. Ez utóbbiak mind erről, a
fegyelmi feljelentésben hűtlen kezelésnek minő
sített cselekményről, tudomással bírtak. Mert hi
szen úgy a köz-, mint a presbiteri gyűléseken je
len voltak és a pénz felvétele és kiszolgáltatása
körül feltűnő és rejtegetést eláruló magatartást
tanúsítottak. Varsányiék ezen az összegen nem
valami szorongató szükséget fedeztek, hanem az
árvák, özvegyek és hadirokkantak által is össze
adott pénzen: balatoni villájukba vonultak nya
ralni.
Ezt a rövidre fogott és a fegyelmi feljelentésből
is merített tényállást á biróságok valónak elfogad
ták, mert a kúria jogegységi tanácsa: 6144/932.
sz. Ítéletével, az alsó biróságok jogi következte
téseit, mint törvénybe ütközőket: hatályon kívül
helyezte, alulírottat az összes vádak alól felmen
tette, kijelentvén indokolásában azt, hogy „miután
a tvszék a feljelentésbeli tények valóságát lényeg
ben bizonyítottnak vette, a Bv. t. 16. §-a értelmé
ben a vádlottat, a Bp. 326. § 1. p. alapján (vagyis
mert nincs bűncselekmény) az egész vádra vonat
kozólag fel kellett volna mentenie.“
Bárha tovább mehetnék, de ezúttal nem megyek
és csak arra szoritkozom, hogy a belügymin. úr
nak az a megállapítása, hogy a fegy. feljelentés
„becsmérlő tartalmú“ lenne, nyilvánvalóig téves,
mert a mi „igaz“, az becsmérlő nem lehet és ez a
határozat is annak bizonyságát szolgáltatja* hogy
a világon senki, tehát a belügyminiszter úr sem
Ítélkezhet igazságosan ■
—• csupán egyoldalú be
mondások alapján és a másik fél meghallgatása
nélkül.
Budapest, 1933. május 10.
Traeger Zsigmond.

Leforditotta-e Breuer János
lőcsei lelkész magyarra a
bibliát?
A németországi Luthergesellschaft folyóiratá
nak az 1932. évi 2.—3. számában két magyar cikk
is jelent meg. A Luther Társaságról szólót a „He
gyen Épített Város" 9. számában vette bírálat alá
és egészítette ki dr. Kayser Szilárd, a szabadalmi
bíróság ny. alelnöke. A másikat, amely a magyar
bibliafordításokról szól, megdicséri. Azt hiszem,
ehhez is fér néhány szó. Lapunk híradása nyomán
ugyanis többen figyelmesek lettek a cikkre. Nagy
feltűnést keltett többek közt az az állítása, hogy
volt egy Breuer János által készített bibliafordí
tás is., Erről ugyanis eddig senki sem tudott. A
cikk e mondata igy hangzik:
„Eine andere Prachtbibel war die vöm Löcse-er
(Leutschauer) Pfarrer Johann Breuer übersetzte,
die aber nur als Altarschmuck verwendet wurde.“
Ha jól értem, a következő állítások foglaltatnak
benne:
Johann Breuer lőcsei lelkész (magyarra vagy
németre) lefordította az egész bibliát, de ez olyan
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nagy alakban jelent meg, hogy csak oltári, azaz
liturgikus használatra volt alkalmas.
Ezzel szemben minden rendelkezésemre állő
adatból azt látom, hogy
1. Johann Breuer nem volt lőcsei lelkész;
2. hogy Johann Breuer nem fordította le se ma
gyarra, se németre se a teljes bibliát, se a bibliá
nak valamely tetemesebb részét s
3. hogy nem is adott ki egy liturgikus haszná
latra szánt bibliát.
Az egy mondatban feltűnően nagy számmal fel
halmozott tévedések és pontatlanságok alapja
mindössze annyi, hogy Lőcsén csakugyan volt egy
Breuer nevű nemes család, amely régebben nem
Breuernek, hanem Brevernek irta magát s amely
nek Lőcsén hosszú időn át nyomdája volt. Ennek
a családnak volt egy János nevű tagja is, aki Wittenbergben tanult ugyan, de nem lelkész és nem
lőcsei lelkész volt, hanem orvos. Az is igaz, hogy
a lőcsei Brever-nyomdában jelent meg egy újtestamentomkiadás, amely azonban nem liturgikus
használatra szánt folió vagy kvart alakú, hanem
kézi használatra való tizenkettedrét nagyságú
könyvecske volt. Regisztrálja Szabó Károly, Régi
Magyar Könyvtár c. műve, 1 köt., 761. sz. alatt. Ez
a kiadás 1644-ben jelent meg. Tekintettel arra,
hogy Brever János csak 1664-ben, tehát húsz év
vel később lett orvos, sem fordítója, sem kiadója
nem lehetett ennek az újtestamentumnak. Kiadá
sakor még Brever Lőrinc, Brever János atyja volt
a lőcsei nyomda tulajdonosa, ő volt tehát az újtes
tamentum kiadója is. Erről a kiadásról egyébként
Harsányi István helyesen írja „A magyar biblia"
-e: műve -60r-hrpfány^ hogy-errrrlapján--nem-szerepel
Károlyi Gáspár neve, de a szöveg mégis Károlyi
Gáspár fordítása, tehát nem a nyomdász és nem is
sokkal később felcserepedett fia fordította. Har
sányi azt is kiemeli, hogy ez a kiadás nem Prachtbibel, vagyis nem nagyalakú és díszes kiállítású
oltári biblia volt, hanem „igen kis formában“ je
lent meg. A nemzeti muzeum könyvtárában levő
egyik példány Kossuth Lajos könyvtárából került
oda. Nagysága 12X8.5 cm.
A cikk más adatainak még nem néztem utána.
Ez a mondata nem csábit arra, hogy behatóan
foglalkozzam vele. Nekem ennyi is elég annak a
következtetésemnek a levonására, hogy ilyen pon
tatlanul nem szabad a külföldet informálni,*)
Szimonidesz Lajos.
*) Lehet az is, hogy az információ helyes volt s csak
a cikk fordítása során csúszott be nehány hiba. A ma
gyar műfordításokban nem ritkaságok a nagy hibák,
miért ne fordulnának elő németekben is. Mivel azonban
annak a feltételezése, hogy egy fordító orvos helyett lel
készt, tizenkettedrét alakú uitestamentom helyett Prachtbibelt, kiadó helyett fordítót fordítson — mégis egy ki
csit erős, ettől a feltevéstől el kellett tekintenem. Ezeket
a dolgokat nyilván a cikkíró tudja ilyen rosszul.
A »tiszta élet« érdekében rendeznek nagygyűlést a
pesti Vigadóban vasárnapon, május 21-én este 7 órakor
a budapesti kér. ifi. szervezetek közös összefogásával
és a székesfővárosi népművelési bizottság támogatásá
val. Egy-egy rövid előadást tartanak Dr. Tóth Tihamér
egyetemi tanár és vitéz Csia Sándor máv. főorvos. Hat
ifjú a tiszta élet érdemessége és szükségessége mellett
fog bizonyságot tenni. Minden valószínűség szerint a
rádió is közvetíteni fogja az egész est programmját. E
tiszta erkölcsi életet propagáló alkalmat mindenki csak
a legnagyobb örömmel üdvözölheti.
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Ü zenet a túlvilágból.
Husvétkor megint kint voltam a temetőben. Szeretek
oda kijárni akkor is, ha nincs ott temetési funkcióm.
Meglátogatom ilyenkor jó tanáraimnak, barátaimnak és
sok hívem közül mindazoknak sírját, akik ama nemes
harcot már megharcolták, futásukat elvégezték, a hitet
megtartották s akiknek végezetre eltétetett az igazság
koronája. (Tim. II. 4, 7—8.) Nyugodtan pihennek sír
jaikban, nem törődnek azzal, hogy körülöttük búgnak a
gyárak szirénái s odébb az országúton tülkölnek az
autók. A temetőben nyugvó ismerőseim száma már na
gyobb, mint azoké, akik itt járnak-kelnek a városban.
Most is megnéztem az egyszerű fakereszteket, melyek
nek árnyékában a megholtak alusznak, elolvastam az
aranybetűs sírfeliratokat, melyekkel nekünk élőknek még
prédikálnak.
Az egyik sírfelirat — nem aranybetüs, csak egyszerű
kőbe vésett írás — ez alkalommal különösen mélyen vé
sődött szivembe, úgyhogy olyan formán vagyok vele,
mint olykor egy szép korállal, mely sokszor napokon,
heteken át cseng fülemben. Nem is tudok szabadulni
attól a gondolattól, hogy ez a sírfelirat tulajdonképen
üzenet a túlvilágból. Üzenet számomra, gyülekezetem
nek s a gondozásomra bízott Magyarhoni Gyámintézet
nek. Szól pedig a sírfelirat igy: »Tiszteld áz Urat a te
jószágodból. . .« (Péld. 3, 9.)
A soproni gyülekezet egyik nagy jóltevőjének, Gálffy
Ádámnak, gyönyörű szép kriptájánál a sírbolt fedőlap
ján olvastam azt az igét.
Gálffy Ádám 1. Lipótnak egyik udvari embere volt.
Pozsonyban lakott. De mikor Pozsonyban ép úgy, mint
mindenütt, az I. Lipót alatt álló országrészekben üldöz
ték szegény elődeinket, a protestánsokat, és Sopronban,
és csakis Sopronban pislogott még az evangélium mé
csese régi házak zárt udvarán, akkor Gálffy Ádám —aki úgy szomjuhozta az evangéliumot, mint a szarvas a
folyó vizet — Pozsonyból eljött Sopronba. Itt tekintélyes
adományával csakhamar oda állt a templomépitök so
rába. Megépítették 1674-ben a mostani szép nagy temp
lom helyén az első fatemplomot s mikor az két év múlva
a-városnak kétharmad részét elhamvasztó, tűzvészben
leégett, akkor ez óriási tűzvészt követő napon Gálffy
Ádám és hittestvérei összegyülekeztek az alig kihűlt
zsarátnok között és a leégett oltár helyén, a szabad ég
alatt megfogadták, hogy újra felépitik a fatemplomot.
És az óriási tűzeset következtében hajléktalanná, szinte
koldussá vált soproniak néhány hónap alatt önkéntes
adományokból második fatemplomukat is felépítették s
Gálffy megint a jókedvű s legnagyobb adakozók között
volt. A gyülekezetnek még ma is birtokában levő, pá
ratlan értékű kincsei közül ő ajándékozta a sokak által
megcsodált, művésziesen elkészített keresztelő tálat, az
oltárkeresztet, a konfirmandusok kelyhét, csillárokat és
egyebeket. így tisztelte Gálffy az Urat az ő jószágából
és a templomépités, templomfelszerelés munkájában, a
haldoklásra Ítélt evangélikus egyház megtartásában igy
fáradozott s buzgólkodott akkor, amikor még intézmé
nyesen nem volt szó ilyen mentő munkáról, amikor még
nem volt Gusztáv Adolf-Egylet és Gyámintézet.
Hála Isten, most már van Gusztáv Adolf-Egyletü'nk
és Gyámintézetünk s intézményesen sietünk a templomépitő és nehéz gondokkal küzködő gyülekezetek segít
ségére.Hogy ezt megtehessük most is, ebben a mi összetört,
megrabolt, földre sújtott, élet-halállal küzködő csonka
országunkban szükségünk van Gálffy Ádámokra, olyan
egyháztagokra, akik átérzik a szórványoknak és a ve
szélyeztetett gyülekezeteknek fontos, szent misszióját s
hittestvéri kötelességüket teljesítve, tisztelik az Urat az
ö jószágukból. Ezeket a Gálffy Ádámokat keresi most a
mi Gyámintézetünk s a mögötte álló száz. éves testvér:
a Gusztáv Adolf-Egyesület, akiknek útjukba odarakjuk
a szegénységgel, adóssággal, tehetetlenséggel vergődő
eklézsiákat, miképen egykor Péter apostol útjába oda
rakták a betegeket, hogyha csak lehetséges, legalább ár*
nyéka érje őket. (Após. 5, 15.) Vájjon találunk-e új
Gálffy Ádámokra, a viharvert gyülekezeteknek legalább
kis árnyékot, védelmet, oltalmat nyújtó, könyörülő em
berekre, a Gusztáv Adolf-Egyletet és a Gyámintézetet
felkaroló testvérekre? Vájjon lesznek-e ezen végtelen
nehéz, gazdasági válságokkal küzködő esztendőben is
olyanok, akik tisztelik az Urat az ő jószágukból? Vájjon
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lesznek-e, akik érzik, tudják, hogy a gyámintézeti mun
kával, gyűjtéssel, adakozással, minden egyes fillérrel,
amelyet annak oltárára letesznek s ha másokat is biz
tatnak arra, hogy azt letegyék, az Urnák tetsző isten
tiszteletet végeznek?
Egy ilyen új Gálffy Ádámról már tudok. Igaz, nem
örökölte Gálffy Ádám vagyonát, de igenis örökölte ne
mes szivét.
A napokban tartottuk meg itt Sopronban a helyi
gyámintézétnek ezidei gyűlését. Az ülésen jelen volt a
többek közt egy nyugalomba vonult, öreg' tisztviselő,
aki, hogy csekély nyugdijából a mindennapi kenyérért
küzködő, küzdő édes fiait és segélyre szoruló hittestvé
reit csendben, észrevétlen még támogathassa, évek óta
a legolcsóbb kifőzdékbe jár és a népkonyhának néhány
fillérért nyújtott kosztján él s még a legkeményebb tél
ben is fűtetlen szobában lakik. Ez az öreg tisztviselő a
gyámintézeti gyűlésünkön résztvett összes jelenlevők
között a legnehezebb anyagi körülmények közt él és
Sopronban ezidén mégis ő jelentkezett elsőnek az ő vi
szonyaihoz mérten igazán fejedelmi adományával, 10
Pengővel.
Oh, vegyünk oltógalyat ez öreg embernek egyházát
s hittestvéreit szerető szivéből s oltsuk be azzal minde
nekelőtt saját magunkat, azután eklézsiáinkat s értsük
meg Gálffy Ádámnak a túlvilágból jövő izenetét: »Tiszteljed az Urat a te jószágodból...«, a te egész jövedel
mednek első zsengéiből, eképen megtöltetnek a te csű
reid elégséggel és a must miatt a te sajtódnak válúi bövölködnek.« (Péld. 3, 9—10.)
Sopron, 1933. Husvétján.
Ziermanti Lajos lelkész
a Magyarhoni Gusztáv Adolf-Gyámintézet
egyházi elnöke.
. Elnöktársam gyámíntézeti felhívását egyházunk vezető
tagjainak, összes gyülekezeteink elnökeinek és a hívek
ezreinek meleg, megértő figyelmébe ajánlom.
Budapest, 1933. Kishusvét vasárnapján.
Báró Feilitzsch Berthold
a Magyarhoni Gusztáv Adolf-Gyámintézet
világi elnöke.

M ilyen v o lt
Salam on tem plom a?
Az ószövetségben két leírás maradt Salamon templo
máról. Az egyik a iKirályok 1. könyve 6. fejezetében, a
másik a Krónikák 2. könyve 3. fejezetében olvasható.
Ezeket az Ezékiel 40. részében foglaltakkal kiegészítve a
megfelelő szövegkritikai helyesbítések figyelembevéte
lével tudjuk, hogy Salamon temploma a királyi palota
közvetlen szomszédságában, vele egy udvaron épült, a
királyi palotánál jóval kisebb méretű épület volt. Három
részből állott. Ezek méreteikkel a következők: az Elamnak nevezett előcsarnok tiz röf hosszú és húsz röf szé
les, a Hekal nevű szentély negyven röf hosszú,,húsz röf
széles, a Debir nevű szentek szentje húsz röf hosszú és
húsz röf széles épület volt, a magassága pedig
elől és közepén huszonöt, a Debir fölött pedig csak húsz
röf volt. Ha a röföt fél méter hosszúnak vesszük, az
egész épület harmincöt méter hosszú, tiz méter széles és
fiz méter magas — mai szemmel nézve szerény nagy
ságú épület volt, mely az ókori monumentális épületek
mellett sem lehetett valami nagyon számottevő. Annál
vastagabbak voltak a falai, amelyeknek a mérete három
méter lehetett, úgy, hogy ha a megadott méretek a
templom belvilágára vonatkoznak, ekkor a templom szé
lessége tizenhat, a hossza pedig negyvenegy méterre nö
vekedett. A Hekal és a Debir között csak deszkafal és
szönyegajtó volt az elválasztó., A falak magassága sem
tetemes. De még igy sem volt a fal fölig egyenes, hanem
fölfelé bizonyos távolságokban lépcsőfokszerűen keskenyedett.
A templom tiz lépcsőfoknyi magasságú terraszon
épült, a/két első sarkán az Elam és a Hékal közfalán
és a Debir végén, két-két, összesen tehát hat darab erőditményszerű alacsony torony állott.
Ez a véglegesnek mondható rekonstrukció Kurt Möhlenbrink königsbergi tanár kutatásainak az eredménye,
aki »Der Tempel Salamons« c. értékes és jelentős mun
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kájában*) dolgozta fel a biblia adatait és ezeket minden
irányban megvilágította a keleti ásatások eredményeivel
is. A salamoni templommal kapcsolatban különösen so
kat vitatott kérdés ugyanis az, hogy milyen viszonyban
állott Salamon temploma a palesztinai miliővel. Általá
ban azt hitték, hogy az egyptomi fáraóval való házas
sági kapcsolata révén Salamon egyiptomi mintára épí
tette királyi szentélyét. Möhlenbrink azt állapítja meg,
hogy a salamoni szentély minden vonatkozásában asszír
mintára készült. Az eddigi ásatások alapján előkerült
adatok gondos összehasonlítása arra az eredményre ve
zeti, hogy a templomnak a királyi palotával való kap
csolatára, a kedvező szélirányban való tájolására-és a
három részre való osztottságára a legtöbb párhuzamot
asszír földön lehet találni. A templom egyes részei is
teljesen az asszír templomok beosztásának felelnek meg.
Nevezetes az az adat is, hogy a templom két oldalán
legalább három emeletes szárnyépület épült, ami szintén
egyezik az asszír kultúra által kitervelt és Babilonban
sokszorosan alkalmazott épitésmóddal.
Möhlenbrink tanár értékes munkájára, adatokban gaz
dag és sok új megfigyelést nyújtó vizsgálódásaira azzal
hívom fel a figyelmet, hogy a fenti adatokat összehason
lításul szántam a »H. É. V.« 7. számában megjelent cik
kemhez.
Ezekből az adatokból az látszik, hogy a jeruzsálemi
szentély sem telkének terjedelme, sem épülete monu
mentalitása szempontjából nem hasonlítható a világ leg
nagyobb szentélyeihez. A jeruzsálemi templom jelentő
ségét kultuszának a sajátossága s a kereszténységgel
való későbbi kapcsolata .adta.
Szimonidesz Lajos.

Más szemmel.
Lapunk ez évi 8. számában írtam egy cikket
»Személyekre szabott egyházi reformok« címen s
ebben igyekeztem a budai ügyek hánytorgatása
helyett egyházunk néhány fontos és életbevágó
kérdésére terelni egyházunk közíróinak és szer
kesztőinek a figyelmét. Cikkemnek két mondata
abban a kiváltságos megtiszteltetésben részesült,
hogy az »Evangélikus Élet« 16. számában vezér
cikk foglalkozik vele. A két mondat a cikkemben
felvetett kérdések özönéből az a két kérdés, hogy
»ne legyünk-e mindnyájan katolikusok?« és hogy
»van-e értelme annak, hogy életünket mindenáron
fenn akarjuk tartani?« A magát rmg betűkkel jel
ző cikkíró nyilván úgy állítja be a dolgot, mintha
ez a kérdés engem foglalkoztatna s mintha én
gyötrődném azzal, hogy a katolikus egyház felé
orientálódom. És már látom is a nagy Galeottót,
amint körútra indul, nagy titokban és feltűnő jólértesültséggel mindenki fülébe súgja: Tudja-e a
nagy újságot? azt, hogy Sz. L. egyházunk hősi
múltját megcsúfolva »egyházi lap hasábjára meré
szelte irni«, tehát nyilván hiszi és vallja, hogy
nincs értelme egyházunk külön való fennállásának,
hogy a legokosabb lenne, ha mindnyájan katoli
kusokká lennénk!
Ez ellen a beállítás ellen tulajdonkép teljesen
felesleges védekeznem. Ilyet senki komolyan nem
olvashat ki a cikkemből. Ha azonban akár rmg,
akár az »Evangélikus Élek örömét lelné abban a
gyanúsításban, mintha mi elvesztettük volna hi
tünket az evangélikus egyház létjogosultságában,
akkor engedjék meg, hogy az egyenes útra terel
jem őket. Egyházunk létjogosultságába nem a mi
hitünk rokkant belé, hanem azoké,
akik egyházunkból más hitekre áttérnek,
* Megjelent W. Kohlhammer kiadásában, Stuttgart
1932, mint a leipzigi egyetem vallástörténeti kutatóinté
zetében készült tanulmány; ára 7.50 márka.
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Nágytiszteletíí Vallástanár Úr!
Dr. Demel Aladár felügyelő úr utasította lelkészi hiva
talunkat, hogy a Hegyen épített város részére anya
könyvi adatokat többé ne szolgáltasson ki. Az istentisz
teleti sorrend közlése tekintetében a felügyelő úr arra
utalt, hogy az a templom kapuján ki van függesztve,
tehát minden egyháztag számára hozzáférhető.
Kiváló tisztelettel:
Varsányi Mátyás s. k.
Ezen válasz vétele után hosszabb levélben felhívtuk a
budai lelkész figyelmét az E. A. 58, 62, 63. szakaszaira,
melyekből kitűnik, hogy a lelkész és a felügyelő egyenlő
joggal és felelősséggel intézik az egyházközség ügyeit,
tehát a felügyelő a lelkésznek utasítást nem adhat, a
lelkészi hivatal vezetéséért a lelkész egyedül felelős és
nem tagadhatja meg egyik hívétől sem köteles szolgála
tát. Közöltük továbbá, hogy lapunk olvasóinak zöme
budai adófizető egyháztagokból áll, kiknek joguk van
megtudni az egyházközség körében történő eseménye
ket. Kértük a lelkészt, hogy fontolja meg újból .ezt az
ügyet és adjon olyan választ kérésünkre, melyért Isten
és ember előtt nyugodt lelkiismerettel vállalhassa a fe
lelősséget.
>
Erre a következő felelet érkezett:
Nagytiszteletű Vallástanár Úr!
Tisztelettel értesítem, hogy a felügyelő úrral együtt
megmaradunk azon álláspontunk mellett, hogy a Hegyen
épített város részére gyülekezeti híreket többé ki nem
szolgáltatunk. Ha a napokban tartandó közgyűlésünk
a mi elgondolásunkkal ellentétes határozatot hozna, lel
készi hivatalunk azt készséggel végre fogja hajtani.
Kiváló tisztelettel:
Budapest, 1933. május 16.
Varsányi Mátyás s. k.
Egyelőre e felelethez nem fűzünk megjegyzést, hanem .
megvárjuk a jelzett közgyűlést.
Budai egyházunk május 23-án, kedden délután 5 óra
kor iskolánk termében -közgyűlést tart, melynek tárgysorozatában szerepel a gondnoknak adandó felmentés,
az egyházmegyei közgyűlésre kiküldöttek választása, a
Kriickenberg ösztöndíj kiosztása, pénztártiszti állás be
töltése, a Fortuna-utcai ház bérleti dijának leszállítása
és folyó ü'gyek, indítványok.
Az egyetemes egyház f. é. rendes közgyűlését no
vember 10-re Dr. Luther Márton születésének 450-ik
évfordulójára hívta össze az egyet, egyház elnöksége. A
szokásos előértekezlet november 9-én délután 5 órakor
lesz a leánykollégium dísztermében (IV. Sütö-u. 1. sz.,
II. em.), délután 6 órakor pedig megnyitó istentisztelet
lesz a Deák-téri templomban. A bizottsági ülések novem
ber 6. napjától kezdődőleg tartatnak meg.
A budai ev. tanulóifjúság május 7-én tartotta meg a
jóltevők emlékünnepét, melynek középpontjában szer
kesztőnk megemlékezése budai ev..iskolánkról állott. Ezt
lapunk mai számában 'teljes terjedelmében közöljük. A
megnyitó beszédet Stark Béla igazgató-tanitó mondotta,
ráutalván a reformatio nagy érdemére a népoktatás te
rén és kiemelve a mi budai iskolánk nagy fontosságát
vW vV vW v V W v W v W v W v W ^v V v \^W v W v W v W v W W v * v W v W v V W sA A A A A A A A A A A A A /
egyházunk szempontjából. Az ifjúsági énekkar Hándel
G. F. áriáját énekelte Schenk Géza karnagy vezetésével,
Istentiszteleti sorrend a várbeli evangélikus templomban Liedemann Dénes, a Verbőczy-reálgymnázium 1. a. oszt.
tanulója hegedűn játszotta Stradella: Piéta Signore
imádságát, orgonán kisérte Falvai Sándor V. éves taní
Május 21-én 9 órakor ifj. istentisztelet: Gaál.
tójelölt. Michnay Zsófia IV. oszt. kereskedelmi isk. tanuló
10 órakor német istentisztelet: Varsányi.
felolvasta »Hála« cimü költeményét. Az ünnepség köz
11 órakor magyar istentisztelet: Varsányi
énekkel kezdődött és végződött. Az ünnepélyen megjelent
Áldozócsütörtök 11 órakor magyar istentisztelet:
az egyházi elnökség, az iskola tantestülete és örömmel
Dr. Gunesch.
láttuk teljes testi épségben Wichmann Ede és Gartner
Május 28-án 9 órakor ifj. istentisztelet: Glatz.
ny. igazgatókat is. A gyülekezet tagjai elég. ki
10 órakor gyermekistentisztelet: Varsányi Rezső
csiny érdeklődést mutattak.
11 óra 15 perckor rádiós istentisztelet:
A győri ev. egyház május 7-én avatta fel »Gusztáv
Kovács Andor esperes-lelkész Orosházáról. Énekel' a Adolf-Otthon<-át,
mely szegények, fizetőképes urak és
Budai Lutherszövetség Vegyeskara. Karnagy. Schenk
nők, és diakonisszák számára épült. Az uj épület létesí
Géza. Orgonái Weil Endre.
tése körül nagy szolgálatokat tettek D. Kapi Béla püs
Minden pénteken 5—6-ig bibliaóra van iskolánk
pök, Jausz Lajos másodfelügyelö, Csellágh Gyula ny.
termében.
miniszteri tanácsos, Vélsz Ödön mérnök, Oberlander
Sándor tervező és Káldy Barna vállalkozó, kikről a
Tisztelt Olvasóinkat értesítjük, hogy a szokásos
gyülekezet hálás köszönettel emlékezett meg. A gyüle
adatok a budai gyülekezetben történt keresztelésekről,
esketésekről és temetésekről nem állanak rendelkezé kezet ezen uj épület használata következtében kibővít
sünkre. Ezek közlésére való kérésünkre a következő vá heti árvaházát és napközi otthonát.
laszt kaptuk:
Örömmel adunk hirt olvasóinknak a győri egyház sze-

akik meg sem született gyermekeiket más val
lásban való nevelésre kötelezik el,
akik szinleg egyházunkhoz tartoznak, tényleg
azonban más egyházak szekerét tolják,
akik katolikus pártok tagjai és egyházpolitikailag vagy vallásilag a katolikus orientáció hívei.
Köztudomású, hogy sem én, sem barátaim nem
vagyunk vétkesek ezek közül egyik bűnben sem.
Ellenben az is köztudomású, hogy Budán van a
híveknek egy rétegük, amelyet az evangélikus egy
háztól való elszakadástól vagy a katolikus egy
házba való téréstől eddig mi tartottunk vissza s
mindenki tudja azt is, hogy én és barátaim évtize
dek óta mindig és mindenben a katolikus orientá
ció ellen voltunk és vagyunk akkor is, amikor egy
házunk egyik püspökéről, D. Raffay Sándor buda
pesti lelkészről egy hétfői lap — a Reggeli Újság
1933. május 1., száma — tiltakozás és cáfolat nél
kül azt irta, hogy »Raffayt nem kisebb ügy vitte
a pápa elé, mint az, hogy segítségére legyen annak
a mozgalomnak, amely nehány év óta abban a
nagy célban fáradozik, hogy a világ valamennyi
keresztény felekezetét közelebb hozza egymás
hoz.« Mi még ezt is egyházunk érdekei ellen való
törekvésnek tartjuk. Egész különösnek érezzük,
tehát azt a taktikát, amely a biblia félredobásával
és papi köntösünk levetésével példálózva szörnyülködik azon, hogy vannak, akik azon a kérdé
sen elmélkednek, hogy van-e értelme annak, hogy
életünket mindenáron fenn akarjuk tartani?! . . .
Mi nem töprengünk rajta, mert mi evangélikusok
maradunk akkor is, ha kívülünk nem lesz is más
evang élikus; de-olyanok- felvethetik és fel is vetették már ezt a kérdést, akik a siker vállásának a
hivei, vagy akik pápai látogatásokat nem tarta
nak sem szigorúan előirt evangélikus püspöki kö
telességeknek, sem követésre méltó papi példa
adásoknak. Azért ne játszunk bújósdit, hanem
nézzünk becsületesen szembe a problémákkal! Az
»Evangélikus Élet« és ring ne ellenünk vesse fel
azt a kérdést, vájjon a »gályák padjain görnyedő
magyar evangélikus lelkészek« töprengtek-e egy
házunk jövőjén, hanem azok ellen, akik nem töp
rengenek, hanem siker, tömjén, hir és dicsőség
érdekében valósággal vagy látszólag elhagyják és
elárulják egyházunkat!
Szimonidesz Lajos■

1933 m ájus 18

84

Hegyen épített varos
retetmunkájának eme szép gyarapodásáról. Jele ez an
nak, hogy ahol a gyülekezetben megvan az egyetértő
akarat, élő hit és szolgálatra kész szeretet, ott a mai
válságos és nehéz időkben is lehet Isten dicsőségére, az
emberiesség gyakorlására szépet és újat alkotni. A fel
avatást Ziermann Lajos soproni lelkész, az ev. egyet,
egyház »Gusztáv Adolf-Gyámintézet«-ének elnöke vé
gezte.
Csanádalbertiben április 27-én presbiteri konferen
cia volt. A csanád-csongrádi esperesség területén ez
immár a harmadik, gyors egymásutánban. A presbiteri
konferenciák célja, hogy az alvó egyházi életet felrázza és
a lanyhuló vallásos életet újból megindítsa. A fenti kon
ferenciára hivatalosak voltak az ambrózfalvai, battonyai,
csanádalbertii, nagybánhegyesi, pitvarosi egyházak pres
biterei. Dacára a nehéz időknek, minden egyház tekinté
lyes számú presbiterrel képviseltette magát. A konfe
rencia istentisztelettel- kezdődött, végezte Sztik Gusztáv
csanádalbertii lelkész. Istentisztelet végeztével a presbi
terek átmentek az egyházi iskola egyik termébe. A kon
ferenciát Saguly János főesperes nyitotta meg magyar és
tót nyelven. Hangsúlyozta az orosz földről szétáramló
vallástalanság térhódításait, amelyekkel szemben nekünk
is fel kell vennünk a harcot. Majd Sztik Gusztáv üdvö
zölte egyháza nevében a megjelent presbitereket. Elő
adást tartottak: Kárász Mihály egyházfelügyelö: »Milyen
a jó presbiter hite?« Benkóczi Dániel battonyai lelkész:
»Milyen a jó presbiter egyházszeretete?« Dr. Nikelszky
Jenő makói polgármester, egyházfelügyelő: »Milyen a
jó presbiter felebaráti szeretete?« címekkel. Az egyes
előadásokat hozzászólások, heves viták követték, ame
lyeken átizzott a vágy: segítsünk evang. egyházunkon.
A konferencián hét lelkész volt jelen. A csanádcsongrádi esperességben egyébként külön belmissziói
megbízott van, akinek hivatása a belmissziói mozgalom
megszervezése és erőssé tétele: Egyed Aladár szegedi
lelkész.
Öreg diákok, találkozója volt vasárnap a fasori ev.
főgimnáziumban, hol a pozsonyi ev. lyceum volt diákjai
jöttek össze. A legöregebb közülük: id. Szathmáry Lajos
volt, ki 1873-ban érettségizett. Ö nyitotta meg rövid
üdvözléssel az összejövetelt. Taubinger Rezső ny. vezér
esperes tartotta az üdvözlő beszédet, melyben üdvözölte
a jelen volt Dr. Schneller István tanárt, a kolozsvári
egyetem utolsó rektorát és Hoffmann Frigyes tanárt,
kit betegsége: akadályozott a megjelenésben, valamint
Hamvas József és Koch István tanárokat, kik jelen vol
tak. A megjelent diákok kegyelettel áldoztak az elhunyt
tanárok emlékének. A fasori templomban istentisztelet
volt aztán, melyen Majba Vilmos kőbányai ev. lelkész,
ki 50 évvel ezelőtt tett érettségit a 1pozsonyi lyceumban,
mondott sziveket megindító vallásos és hazafias beszé
det. A közebéden azután Taubinger Rezső, Hittrich
Ödön, Fáy Aladár, Eöttevényi Olivér, Schöpflin Aladár,
Horváth Sándor és Schultz Ágoston mondottak lelkes
felköszöntőket, melyekben a pozsonyi ev. lyceum és volt
tanárainak áldott munkáját dicsőitették. A találkozáson
számosán vettek részt megszállott területről is.
A pesti magyar egyház május 14—15-én tartotta
tisztújító közgyűlését, melyen az egész tisztikart, 60 ren
des és 30 póttagot választott az egyháztanácsba. Mint
hogy Tolnay Kornél és Sárkány Jenő nem vállalták új
ból a felügyelői tisztet, a közgyűlés első felügyelőnek
Dr. Tomcsányi Vilmos Pál ny. igazságügyminisztert,
másod felügyelőnek Dr. Konkoly Elemér ügyvédet vá
lasztotta meg.

Hegyen Épített Városra fizettek: Andrássy Dániel
6, Brebovszky Jenő 1, dr. Cornides Donát 1.50, dr.
Daubner Imre 2, Dómján Józsefné 1.50, Einbeck Gézáné
3, Gerő József 2, Haffner Károly 10, Hegyi Márton 3,
dr. Húsz Béla 3, Jámbor Lajosné 3, Jezsovits János l v
Kelenföldi lelkészi hivatal 3, dr. Kirchner Viktorné 1.50,
Kiinger Józsefné 1.50, vitéz Leidenberger János 3, Dr.
Lorenz Artúr 10, Marschalkó Géza 2, Martos János 3,
dr. Nyulászy Jánosné 1.50, özv. Pusztai Istvánná 3, Kell
Béla 1.50, Scheuer Róbert 6, Tr. Zs. 6, özv. Unghváry
Vilmosné 6 pengőt.
Egyházmegyei ifjúsági konferenciát tartottak ápri
lis 30-án Szombathelyen, melyen 17 községből 177 ifjú
vett részt. Közreműködtek: Zongor Béla esperes, Huiflész Endre fanitó, Rácz Sándor, Sokoray Miklós, Kutas
Kálmán lelkészek és az ifjúság több tagja.
A szarvasi ev. Vajda Péter-gimnázium internátusába
a jövő 1933—34. tanévre junius 15-ig lehet felvételre
jelentkezni. A teljes ellátás havi dija 50 pengő.
Hollandiából jön a hir, hogy a cseh-szlovák köztár
saság szerződést kötött, melynek értelmében Comcnius
Amos János (1592—1672) a cseh-morva atyafiak utolsó
püspökének, a sárospataki collegium hires tanárának
Naarden-ben levő sírját cseh-szlovák nemzeti tulajdonba
veszi és annak gondozását magára vállalja. Tulajdonjog
elismerése címén fizet évente egy holland forintot.
A genfi protestáns egyházközség a tél folyamán
minden csütörtök este istentiszteleteket rendezett a Szent
Péter székesegyházban, melyeket a közönség nagyon
látogatott. Egyszerű liturgikus keretben hivatott szak
emberek egy-egy előre tervszerűen megállapított kérdés
ről tartottak elmélkdéseket. A közönség sohasem tud
hatta előre az előadó nevét, hanem csak az elmélkedés
nek előre megállapított tárgya volt ismeretes. így az ér
deklődés nem az előadó személye, hanem az előadás
tárgya iránt nyilvánult meg.
A francia protestánsok augusztus vége felé rendezik
meg a már évek óta szokásos Szentföldre való zarándok
latot. Ebben az évben Kaltenbach Jakab ref. lelkész Marseilleben lesz a lelki vezető.
D. Martin Luther: Die sieben Busspsalmen. Zweite
Bearbeitung. 1525. In hochdeutscher Übertragung von
Pastor Lic. L. Przybylski. 1932. Dörffling u. Franké,
70 oldal. Ára fűzve 2.50 bir. márka.
Az ótestamentomi zsoltárokat Luther nagyon szerette.
Egyetemi előadásaiban és a szószéken sokat foglalkozott
velők. Az úgynevezett bűnbánati zsoltárokat: a 6, 32, 38„
51, 102, 130 és 143. számuakat először 1517-ben fordí
totta le és adta ki magyarázatokkal. Ezt a művét 1525ben adta ki másodszor, javított alakban. Ezt a második
kiadást adja Przybylski új felnémet fordításban. Aki
Luthernek nagy bűntudatát, mély hitét és hitéből nyert
egész boldogságát akarja ismerni és átérezni, annak
nagyon ajánlatos ezt a művet alaposan tanulmányozni.
Az élet értelmét is csak akkor ismerhetjük meg, ha tel
jesen tisztába jövünk bűnös természetünkkel és őszintén
megalázkodunk a szent Isten végtelen felsége előtt, ki
nem akarja a bűnös halálát, hanem azt'akarja, hogy
megtérjen és éljen. — Ebben a zsoltármagyarázatban
Luthernek Krisztus-hite teljes mélységében és szépségé
ben ragyog.

Első Magyar
Á lt a lá n o s B iz to s ító T á r s a s á g
A l a k u l t 1 8 5 7 -b e n . — B u d a p e s t IV ., V i g a d ó - t é r 1.

S O M O G Y I szűcsnél
Rákóczi-út 10

Rókák leszállított árban
Műhely: Rákóczi-út 23. szám, I. emelet
Tel. 36-3-14.

A legrégibb és legnagyobb m agyar biztositó intézet.

Az evangélikus egyháznak harminc év óta
szerződéses biztosító társasága.
’

F iókjai vannak az ország egész te rü le té n .
Elfogad biztosításokat a k ö vetkezőkre:

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

BUSCHMANN F. UTÓDAI KÖNYVNYOMDA, IV., MOLNÁR-UTCA 37.

