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J U B I L E U M O K
és azok reális értéke.

A világtörténeti jelentőségű reformációi jubileumok sorozatát 
megnyitotta 1883-ban Luther születésének 400 éves évfordulója. 
Ezt követte 1917-ben a 95 tétel kiszegezésének —  és 1921-ben an
nak az 1521. évi wormszi birodalmi gyűlésnek, a négyszázados év
fordulója, amely gyűlésen elhangzottak Luther férfias, lélekbemar
koló szavai V. Károly császár jelenlétében: „Itt állok, másként nem 
tehetek, Isten engem úgy segéljen!” Majd 1929-ben az 1529-iki 
speieri protestáció ünnepe és 1930-ban az 1530., évi ágostai hit
vallás emlékünnepe következett.

Majdnem két emberöltő telt így el ünnepekkel. Kezdetben rit
kább, majd egyre sűrűbb időközökben következnek egymásra az 
évfordulói azoknak az örökké emlékezetes egyházi és világtörténeti 
eseményeknek, amelyek kihatásukban a sorvadásnak indult keresz
tyénegyház és társadalom rendjének a megreformálásával meghoz
ták a szenvedő emberiségnek egyházi téren a megváltó megújho
dást. Az eddigi jubileumokat valahogyan megültük és az elkövet
kezendőket is meg fogjuk ünnepelni.

De kérdés, vájjon méltóan ünnepeltünk-e a múltban és fogunk-e 
méltóan ünnepelni a jövőben is?

Egyházi jubiláris ünnepségnek csak akkor van reális értéke, ha 
ennek kapcsán egyházi eszméket szolgáló m aradandó alkotások  lé
tesülnek; a reformáció magasztos eszményi követeléseit a minden
napi gyakorlati életbe is átvivő elgondolások nyernek megvaló
sulást Olyan alapigazság ez, amely külön bizonyításra nem szorul. 
Hiszen tudjuk, hogy az a sok ünnepi szózat, a nagy pátosszal 
előadott ünnepélyes mondások is gyorsan elröppennek és alig 
hagynak maradandó nyomokat az ünneplő közönség lelkében. Né
hány hét múlva már alig is emlékszik valaki rájuk. Verba volánt!

Az érzések ereje sem egészen állandó. A nagy ünnepi fogad
kozások közül csak nagyon kevés alakítja át a fogadkozók lelkű- 
letét egy egész életre. A legtöbb éppen olyan múlandó, mint a nagy 
szavak. Az ünnepi megmelegedés heve a hétköznapok elkövetkez- 
tével nagyon alábbhagy és helyet enged a hétköznapi gondolatok
nak, gondoknak és bajoknak, amelyekből a mi nemzedékünknek 
amúgyis túlon-túl elég jutott.
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Ha a mi jubiláris ünnepléseinket a reális értékelés szem szögé
ből vizsgáljuk, akkor a következő megállapításra jutunk.

Örömmel konstatálhatjuk, hogy jubiláris ünnepeink alkalmá
val élt bennünk Luther szelleme, mely alkotni akart és alkotott is 
a jövőre kiható intézményeket létesített.

Másrészt azonban sajnosán meg kell állapítanunk azt is, hogy 
az alkotó lutheri szellem mellett a mi egyházi társadalmunkban el
vétve egy sajátos, nem az evangéliumi talajból eredő irányzat kez
dett itt-ott felburjánzani, amely csak látszólag-szolgálta a közt, 
valójában azonban minden alkalommal csak azt nézte, mi mozdítja 
elő saját egyéni érdekét és a divatba jött „átértékelés" rendszerével 
mások érdemét vagy elhallgatta vagy kisebbítette. Ez a szellem 
alapjában véve alkotásra képtelen és mások alkotására romboló- 
hatással van.

JUBILÁRIS ALKOTÁSOK.

I.

A Magyar Luther-Társaság.

Jubiláris ünnepségeink kezdetén, Luther születésének évfordu
lóján, 1883-ban megalapítottuk a „Luther" nevét viselő irodalmi 
társaságot, a Magyar Luther-Társaságot, mely szerény keretekből 
kiindulva, fokozatosan gyarapodott Hunfalvy Pál, Dr. Zsilinszky 
Mihály elnökök és Dolescháll Sándor alelnök vezetése alatt; majd 
hatalmas arányokba fejlődre, Osztroluczky Miklós elnök és Majba 
Vilmos főtitkár irányítása mellett túlszárnyalta a Protestáns Iro
dalmi Társaságot és főkép a kebelében megalkotott tankönyvválla
lat tekintetében a róm. kath. Szent István Társulattal1 is lépést tu
dott tartani.

A Luther-Társaság alapítói és később i vezetői között akadt 
egynéhány férfiú, aki nagy körültekintéssel és sok energiával 
hozzálátott ahhoz, hogy olyat teremtsen a magyar ugaron, ami 
folytonosan megtermékenyíti és gazdagítja az egyházi életet. Ezek 
a férfiak abból a megállapításból indultak ki, hogy az egyházi iro
dalom céltudatos ápolása minden beszédnél és akarásnál jobban 
biztosítja az evangéliumi szellem fennmaradását, állandóan táplál
ja  az egyéni hitet, személyektől és azok tökéletlenségétől függet
lenül és örökös forrása az egyházi élet egészséges fejlődésének. 
Felismerték, hogy a közszükégséglet-számba menő énekeskönyvek 
és tankönyvek előállításával az egyházi irodalmat teljesen függet
lenné tehetik alkalmi vállalkozók vagy a kizárólag üzleti szempon
tokat figyelembe vevő kereskedők tájékozatlanságától vagy kapzsi-
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ságától és amellett egyházi célokra folytonos, ki nem apadó és soha 
meg nem szűnő jövedelmi forrást is biztosíthatnak.

A Magyar Luther-Társaság megvalósított, viágzásnak indult, 
de, sajnos, utóbb elsorvadt intézményei között kétségtelenül a leg
nagyobb távlatú és legnagyobb jelentőségű a tankönyvvállalat volt. 
Ennek az intézménynek a sikeres: megvalósítása Majba Vilmos 
volt L.-T.-i főtitkár érdeme.

A Magyar Luther-Társaság a jubiláns alkotások egyike volt. 
E tárgyról a legközelebbi füzetben bővebben értekezünk.

II.

Egyházi alkotmány.

A lutheri szellem hatalmasan megnyilatkozott a jubiláns 
1891— 1893-ban tartott zsinaton, amelyen meghozták a zsinati 

törvényeket és ezzel a magyarhoni evangélikus egyháznak alkot
mányt adtak.

Ez az alkotmány a római egyház hierarhikus törekvéseihez 
hasonló törekvéseket az egyházi életből ki akarta küszöbölni és ez
zel elérte azt, hogy alkotmányunkat a szó nemes értelmében vett 
demokratikus szellem hatja át. Egyházi alkotmányunk az egyház 
létét a gyülekezetek önkormányzatára, a hívek hithűségére és áldo
zatkészségére alapozta. E végből a hívek intenzív lelki gondozása 
céljából az É. Á. 30. §-ban nagy bölcsen olykép rendelkezett, hogy 
a nagy gyülekezetek 5000 lélekSzám szerinti lelkészkörökre osz
tassanak föl.

Bölcs alapelvek, csak az a baj, hogy ezt a gyönyörű alapelvet 
mi evangélikusok nem valósítottuk meg. Hogy mennyire providen- 
ciális az evangélikus egyházi alkotmánynak az intenzív lelki gon
dozására vonatkozó 30. §-a, ezt igazolja az, hogy Budapesten  a 
római katolikus egyház valósította meg az evangélikus egyháznak 
kitűnő alapelvét és a túl nagy egyházközségeit egy plébános által 
is gondozható apró egyházközségekre osztotta fel., Azonkívül ezen 
egyházközségek élére a lelkész mellé világiakból álló tanácsokat 
szervezett, úgy hogy a régi hierarhikus elvet áttörve, a római egy
házban igyekeztek minél több világi elemet bevonni az egyház 
szolgálatába-

III.

Az egyetemes egyház jubiláns határozata.

Későbben, amikor 1917-ben a reformáció 95 tétele kifüggesz
tésének 400 éves jubiléumát megünnepeltük, akkor ez a lutheri 
szellem még elég erős volt egyházunk többségében és alkotni vá-
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gyott. Szép alkotási határozatot hozott az 1917-ik évi egyetemes 
gyűlésen azzal, hogy egy szeretet'-házat létesít.

Ez a gyönyörű eszme megvalósulást nyert, bár nem ebben 
a formában, hanem más alakban, amennyiben megalapították az 
új nyugdíjintézetet. Ennek az áldásos intézetnek a létesítése Br. 
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő nevéhez fűződik, kinek ol
dala mellett Kuthy Dezső főtitkár eredményes munkát végzett.

Sajnos, az intézet magasztos hivatásának a betöltését a lelké
szek közül sokan megnehezítik azzal, hogy tagdíjaikkal hátralék
ban vannak, mert ezzel veszélyeztetik az intézet teljesítőképességét. 
Pedig ha van valami, ami éppen a lelkészek és azok családjainak 
érdekét szolgálja, úgy az a nyugdíjintézet, melynek az a rendelte
tése, hogy gondoskodjék a munkaképtelen, elaggott' lelkészekről, 
a kenyérkereső nélkül maradt özvegyekről és árvákról. Saját érde
két szolgálja az, aki a nyugdíjintézetet működésében támogatja- 
Isten áldása nyugodjék ezen az üdvös intézményen!

IV.

A Pesti Magyar Egyházközség két templomépítése.

Em lékezetes jubiláris határozatot hozott 1917-ben  Magyar- 
ország legnagyobb gyülekezete, a pesti magyar ev. egyházközség  
a reformáció 400 éves jubileumának emlékére 1917. október 31-én 
tartott díszközgyűlésen. Dr. K ayser Szilárd, aki hosszú éveken át 
a pesti egyház belmissiói bizottságának elnöke volt, az 1917. június 
15-én tartott belmissiói bizottság ülése elé sürgős javaslatot terjesz
tett aziránt, hogy az 1917. október 31-én tartandó jubiláris köz
gyűlés határozzon egy jubiláris alkotás tárgyában.,

A K ayser-féle javaslat a következő volt: Mondja ki a közgyű
lés, hogy a jubiláris esztendő emlékezetére a perifériákon lakó hí
veink intenzív lelki gondozásának biztosítása céljából szükséges
nek tartja négy, kisebb méretű úgynevezett szükségtemplomnak az 
építését, még pedig egyeli az Angyalföldön, egyet a Zuglóban, egyet 
Kőbányán és egyet az Üllői-út végén-

A jubiláris közgyűlés az egyháztanácsnak pártoló ajánlá
sára a javaslatot elfogadta  és elhatározta, hogy az egyházközség a 
nagy nap emlékére a főváros külső részeiben négy templomot1 épít. 
Ez a jubiláris határozd,t fe le  részben megvalósult, amennyiben egy 
templomot Kőbányán és egy imaházat a Simor uccában avatott fel 
Dr. Raffay Sándor püspök, a pesti egyházközség X. kér. lelkészt 
körében.

Ez a két templom a X. kér. lelkészkor híveinek, de főleg a 
köri lelkésznek, Majba Vilmosnak a fáradhatatlan buzgalmát di
cséri.
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I.
A Simor uccai ímaház létesítése.

A pesti ág- hitv. evang. magyar egyházközség 1923. év már
cius 19-én tartott közgyűlése a X. kér. Tisztviselői-telepet a X. 
kér. lelkészi körhöz csatolta.,

Majba Vilmos, a X. kér. lelkészi kör lelkésze, első kötelessé
gének tartotta ezen idecsatolt híveket intenzív lelki gondozás alá 
venni. E végből istentiszteleteket szervezett a Simor uccai iskola 
tornatermében. Addig az ottani hívők egy része a Deák-térre járt; 
egy másik része a Fasorba, ahová tartoztak; többen Kőbányára; 
egyesek a reformátusokhoz jártak; a zöme pedig istentisztelet nél
kül maradt. Az ott szervezett istentiszeletek tömörítették a híve
ket', úgy hogy sok egyháztag, habár addig is ismerte egymást, csak 
az istentisztelet révén tudta meg, hogy egymásnak hitsorsosai., Az 
első istentiszteletet 1923. húsvét napján tartottuk. Időközönként 
vallásos estélyeken is összejöttek a hívek. Nagy látogatottságnak 
örvendett, szép erkölcsi és anyagi sikerrel járt a Máv-gépgyár dísz
termében az 1923. és 1924. évben október 30-án tartott reformáció 
emlékünnep, amelyen elsőrangú művészek működtek közre, mely
nek tiszta jövedelmét a létesítendő Simor uccai imaházra fordítot
tuk.

Amikor a főváros a Simor uccában egy díszes iskolaépületet 
emelt, akkor a barakiskola tornatermével együtt felszabadult- 
Majba Vilmos lelkész a tornatermet kérte a fővárostól állandó 
istentiszteleti helyiségül. Ugyanakkor azonban a tisztviselőtelepi új- 
jonnan létesült róm. kath., plébánia is kérte a tornatermet, mert a 
Golgota uccában lévő Kalvária-templom kicsi volt az ottani róm. 
kath. hívők számára. A főváros úgy oldotta meg a kérdést, hogy 
a tornatermet átalakította kápolnává a róm. kath. hívők részére s 
az iskola épület egy részéből plébániát és egyházfi lakást csinált- 
A főváros, mint a róm. kath., egyház patronusa, ezeknek az átala
kításoknak összes költségeit: fedezte.

Az evangélikusoknak átengedett a főváros három tantermet 
imaház és egyházfi lakás céljára. Az átalakítási költségeket a fő
város nern vállalta, hanem csak pénzbeli segélyben részesítette az 
egyházközséget. Az átalakításhoz szükséges hiányzó összeget 
Majba lelkész gyűjtés útján szerezte meg. A belső berendezést, ne
vezetesen az oltár és a templompadok ingyenes elkészítését a Ma
gyar Állami Gépgyár vállalta, a mi nagyrészt Karay Aurél főfel
ügyelő közbenjárásának köszönhető. Az imaház létesítése körül ér
demeket szereztek még Dr. Varsányi Emil felsőházi tag, vezérigaz
gató, Okolicsányi Gyula bankigazgató, Dr. Szepessy Rezső ny. kér. 
elöljáró is. Az átalakítási munkálatokat tervezte és irányította Dr. 
Lux Kálmán hírneves műépítész díjtalanul, csak készkiadásait 
kapta meg.

így jutott az evangélikus egyház Budapesten a háború után 
épült első evangélikus imaházhoz, am elynek költségeihez a hivúta-
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los egyháznak egy fillérrel sem kellett hozzájárulnia. Az imaház 
240 ülőhellyel, szép belső berendezésével, áhítatot ébresztő be
nyomást gyakorol a látogatóra. Hogy ezt. az imaházat két ízben 
kellett megnagyobbítani és hogy ennek ellenére minden vasárnap 
megtelik hívőkkel, ez kétségtelenül igazolja az imaház szükséges 
voltát. Az imaházati 1924. december 7-én avatta fel Dr. Raffay 
Sándor püspök.

2.
A kőbányai templom építése.

A másik jubiláris alkotás a Kőbányán épült díszes templom, 
amelynek alapkövét az ágostai hitvallás jubileumi évében, 1930-ban 
tettük le. Ezt a templomot 1931. október 4-én dr- Raffay Sándor 
püspök avatta fel.

A templom felépítése körül Majba Vilmos lelkésznek elévülhe
tetlen érdeme van. Felépítésének történetét a következőkben adjuk.

A kőbányai templomépítés eszméjének felvetése összeesik a X. 
kér. Ielkészi kör megszervezésével. A X. kér. lelkészt kör megszer
vezésének az eszméje a belmisszió bizottság elnökétől Dr. Kayser 
Szilárdtól ered, mely eszmét néhai zólyomi Dr. W ágner G éza egy
házfelügyelő  meg is valósított. Hathatós támogatást nyert Dr. 
Wágner Géza felügyelő K olba Lajos egyháztanácsos, a lelkészkor 
első elnökében, aki azon fáradozott, hogy a fővárostól templom
építésre telket kapjunk. A főváros 1908-ban az egyházközségnek 
a X- kér. Külső Jászberényi út és Kolozsvári út sarkán levő telket 
90 évi haszonélvezettel átengedte, mely telket az egyházközség 
birtokába is vett. Sajnos, ez a telek nagyon alkalmatlan helyen 
van. Az egyik oldalon szemben fekszik a kőbányai felső pálya
udvar teherleadó része; a másik oldalon a nagy rákosi katonai 
gyakorló tér s a Részvényserfőzdének lakatlan gyártelepei, ennél
fogva templomépítésre alkalmatlan.

Az 1910. április 25-én tartott egyházközségi közgyűlés hatá
rozata alapján az egyháztanács megszervezte a X. kér. Ielkészi 
kört s annak lelkészül 1910. október 30-án tartott lelkészválasztó 
közgyűlés egyhangúlag, közfelkiáltással az akkori vallástanári 
igazgatót: M ajba Vilmost hívta meg akit 1910. decem ber hó 10-én 
a református templomban iktatták be hivatalába.

M ajba Vilmos lelkész  állásának elfoglalása után rögtön meg
indította a templomépítésre a gyűjtést. De alig hogy megindult a 
gyűjtés, olyan akadály gördült az útjába, mely a templomépítési 
mozgalmat megakasztotta. Ugyanis dr. Wágner Géza egyházfel
ügyelő, akinek érdeme a X. kér. Ielkészi kör megszervezése, 
abból az elvből kiindulva, hogy a pesti magyar egyházközség 
lelki gondozását mielőbb kiépíthesse s hogy mindkét prot. fővárosi 
egyház templomhiányán segítsen, elnöki megnyitójában azt a ja
vaslatot terjesztette az 1911. szeptember 17-iki közgyűlés elé, hogy
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a főváros perifériáin oly templomok épüljenek, ahol felváltva ref. 
testvéreinkkel az evangélikusok megtarthatják istentiszteleteiket., 
Evégből javaslatba hozta, hogy a Kőbányán tervezett templomot 
az Angyalföld tájékára kell felépíteni s a kőbányai evangélikusok 
járjanak a református templomba. Az eszme, mely hivatva lett 
volna, mindkét prot. egyházat szorosabbra egymáshoz fűzni s  a 
nagy fővárosi templomhiányon a leggyorsabban segíteni, a köz
ponti egyháztanácsban tetszésre talált., Az eszme azonban nem 
válhatott be a gyakorlati életben. Az angyalföldi templom fel nem 
épült, de az eszme megakasztotta a kőbányai templomépítési alap 
gyűjtését.

A kőbányai templomra a háború előtt összegyűlt pénz a világ
háború után mind elveszett az infláció következtében. Tehát egy 
új tcmplomépítési akciót kellett megindítani. A Simor uccai imaház 
létesítése után, 1925-ben Majba Vilmos lelkész hozzáfogott a kő
bányai templomépítési akció újbóli megszervezéséhez. Az akció 
megindítása nehezen ment, mert akadt sok kishitű és gáncsoskodó, 
aki nem tartotta az akkori időt alkalmasnak egy új templom épí
tésére. Pedig ez az aggodalmaskodás a legtévesebb felfogás volt, 
mert akkor megindult a róm. kat'h. nagy templomépítési akció, 
amely sok milliót vett igénybe fővárosi közpénzekből s ha Majba 
lelkész akkor nem kapcsolódik bele a templomépítési akciókba, a 
kőbányai templom máig sem épült volna fel.

Majba lelkész a lelkészi kör nevében beadott egy kérvényt a  
N épjóléti M isztérium hoz, "'tégla-adományért. Ezt a kérelmet a mi
nisztérium honorálta. Az 50000 tégla és 50 köbméter építőfa ado
mányozása sorsdöntő hatással volt a kőbányai templomépítési ak
cióra, mert ezzel az adománnyal elnémította Majba lelkész a kis- 
hifűeket és a gáncsoskodókat és adakozásra lelkesí'ette a X. kerü
leti egyháztagokat.

1925. novem ber 24-én  tartotta Majba lelkész kőbányai hívei
vel az építési akció megindító gyűlést, amely alkalommal külö
nösen a nőszövetség állott munkába. Hálás szívvel kell megemlé
keznünk a kőbányai nőszövet'ség tagjairól.

Majba Vilmos lelkész a lelkészkor képviseletében a  Pénzügy
minisztériumhoz is fordult tégla-adományért. A pénzügyminiszté
rium a kérvényre 100.000 téglát adományozott E két természet
beni tégla- és faadomány lelkesítőleg hatott1 a kőbányai hívekre.

Majba lelkész a fővároshoz is fordult pénzsegélyért. A fő
város közgyűlése a kérelem folytán a kőbányai templomépítkezésre 
48.000 pengős segélyt szavazott meg. Ez a hármas adomány most 
már közelebb jutatta a templomépífést a megvalósuláshoz.

Majba lelkész azonban jól tudta, hogy kizárólag segélyekből 
a templomot felépíteni nem lehet. Evégből a X. kér- lelkészi kör 
tanácsa útján Majba Vilmos lelkész azt a határozati javaslatot 
terjesztette a központi egyháztanács, valamint a közgyűlés elé, 
hogy az egyházközség vessen ki az egyháztagokra egy csekély 
összegű tem plom építési adót, mely adó csak 50 fillérrel terhelné a
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szegényebb egyháztagokat, a gazdagabbakra pedig csak 1— 5 pen
gő esne évenként. Ezen templomépitési adó állandósítassék, hogy 
a kőbányai templomépítés után a többi kerületekben is szolgál
hasson alapul a templomépítéshez is. Az egyházközség közgyűlése 
a javaslatot elfogadta s így a pesti egyház a templomhiányon se
gíteni tud majd anélkül, hogy a hívek túlzottan meglennének ter
helve. Ez a javaslat be is vált és lehetővé fogja tenni, hogy a 
kőbányai templomépít'és után fokozatosan a többi kerületekben is 
építsenek templomot.

A pénzügyi előkészítés után még egy nagy problémát kellett 
megoldani: a tem plom telek kérdését. A Főváros által adományo
zott telek alkalmatlan volt a templomépítésre. Majba lelkész se
hogy se tudott abba belenyugodni, hogy az evang- templom a lár
más vasúti állomás mellett levő területen épüljön fel. Tehát alkal
mas telek után nézett. Próbálkozott a fővárosnál aziránt, hogy a 
Belső Jászberényi úton fekvő Rottenbiller-kertben kapjon az egy
ház megfelelő telket. A főváros azonban a Rottenbiller-kert fel— 
aprózás^ától idegenkedett s azt parkká alakította át. Hosszas kere
sés után Majba lelkész végül legalkalmasabbnak találta a Füzér 
ucca és Kápolna ucca sarkán levő telket és ezt egyházközsége ré
szére meg is szerezte.

A 320 négyszögöles telek megszerzése rendkívül előnyös volt 
az egyházközségre, mert az Kőbánya központjában fekszik és 
minden oldalról könnyen hozzáférhető.

De van ennek a telekvéttelnek még a következő nagy jelentő
ségű előnye is, hogy a telek az egyházközség tulajdona, melyre 
kölcsönt vehet fel, ha a telek üres részén bérházat akar építeni.

A kőbányai evang, templom nem épült fővárosi telken, mint pl. 
a kelenföldi evangélikus templom vagy egyéb katolikus templomok, 
ahol a telek használata csak határozott időre szól.

A másik előnye a Kápolna uccai telekvételnek az, hogy Majba 
Vilmos lelkész a fővárostól adományozott régi Jászberényi úton 
fekvő telket, mely különben sem volt központi fekvésű, visszavé
tette a fővárossal és telekmegváltás címen pénzsegélyt kért és ka
pott is. A nyert pénzsegély nemcsak hogy fedezte Kőbánya központ
jában fekvő, a Füzér ucca és Kápolna ucca sarkán lévő kedvezőbb 
fekvésű telek vételárának a költségét, hanem még azonfelül a pénz
segélyből 8700 pengő maradt is fenn a templomépítés céljaira. így 
jutott a pesti magyar egyházközség egy sokkal szebb és értékesebb 
telekhez, mely az egyházközség tulajdona, sőt nemcsak telekhez, 
hanem ezenfelül még tetemes készpénzhez is. Ez a sikerült trans- 
akció valóban dicséri Majba Vilmos szervező tehetségét.

Ez a szerencsés telektransakció a gyűjtött pénzösszegekkel 
lehetővé tették, hogy az egyházközség ezek után hozzáfoghatott a 
templomépítéshez.

Összesítvén a segélyképen kapott és a gyűjtött összegeket, 
a leszámolás 1931. december 31-i dátummal a következőképen 
zárult:
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1., Fővárosi építési segély . 48.000 P.
2. Népjóléti és pénzügymin- tégla- és faadományok

pénzértéke 10.000 P.
3. Telekmegváltási segély . . . .  32.700 P.
4. Kőbányai gyűjtés . . . . . .  29.324 P.
6. ürgona-ajap . . . . . . . .  759 P.
6. Templomadó címen befolyt a pénztár szerint .  25.000 P.

Kölcsönösszeget csak a papiak építésére kellett felvenni, de 
e kölcsönösszeg amortizálódik a lelkésznek, segédlelkésznek, a 
lelkészi iroda s egyházfinak lakbéréből, valamint az üzlethelyiségek 
boltbéréből.

A templom és papiak Frecska János műépítész tervei szerint 
épült, ki fáradozásáért 11.000 pengő tiszteletdíjat kapott.

A pesti magyar egyházközség legközelebb megvalósítandó 
feladata az 1917. évi jubiláns díszközgyűlési határozat másik felé
nek a végrehajtása, az angyalföldi és a zuglói templom felépítése-

Jubiláris harangavatás.

1933. október 31-én, Luther Márton születésének 450-ik 
jubiláris emlékünnepén avatta fel Kemény Lajos esperes a kőbányai 
templom első harangját. A harang a X. kér. lelkészi kör híveinek 
adományaiból és a főváros segélyéből készült, Majba Vilmos lelki 
pásztorkodása alatt s Luther emlékének van szentelve.

*

A pesti ágh. hitv. ev. magyar ygyházközség X. kér. lelkészi 
körében 1910-ben történt megszervezése óta Majba Vilmos lelkész 
mellett a következő világi elnökök működtek:

1. K olba Lajos, vásárpénztári igazgató, hitbuzgó evangélikus 
férfiú, 1910— 1926-ig nagy ügybuzgósaggal munkálkodott a lel
készi kör érdekében és bátor fellépésével mindenkor megvédte an
nak érdekeit- Emlékezete áldott marad közöttünk.

2. D oktorics Benő, gépgyári főfelügyelő, 1927— 1931-ig el
ismerésre méltó buzgalommal működött. A Simor uccai imaház 
belső berendezésének a gépgyárban való elkészítésénél, mint osz
tályvezető érdemeket szerzett. Budára való elköltözése miatt tisz- 
ségéről lemondott'. De a lelkészi kör tanácsa őt tiszteletbeli elnök
nek választotta.

3. Hajts Lajos, ny. tábornok, mint elnök 1932. óta működik, 
ritka ügyszeretettel és nagy odaadással. Érdeméket szerzett magá
nak a lelkészi kör kebelében alapított Thurzó György 409. számú 
cserkészcsapat megszervezése és fölvirágoztatása körül. Amióta 
elnök, fáradságot nem ismerve, minden téren előmozdítja a lelkészi 
kör érdekeit.
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JUBILÁRIS MULASZTÁSOK.

I.

Az „Erős vár a mi Istenünk” című chorálének magyar 
szövegének és dallamának egységesítése körüli mulasztás.

A háború utáni időben szokássá lett, hogy a 400 éves jubi
láns ünnepek idejében a reformáció ünnepét a reformátusokkal 
együtt Budapesten nagy tömegek felvonulásával ünnepeljük. Ezen 
a közös protestáns reformáció-ünnepen megnyilatkozhatna a lu
theri szellem az „Erős vár a mi Istenünk11 c. diadalénekben a leg- 
hathatóssabban és legimpozánsabban.

De mit látunk, mit tapasztalunk?
Erre vonatkozólag idézem Danell Gusztáv Adolf svéd lelkész

nek Upsalában megjelenő Kyrkosangsförbundet c. folyóiratának 
1933. augusztus 15-iki számában „Egyházi ének Magyarországon11 
cím alatt megjelent cikkét, amelyben a következőket írja: „Az 
»Erős vár a mi Istenünk« a magyar evangélikus egyháznak harci 
éneke. Az a körülmény, hogy ennek dallam a hárorri vagy négy 
változatban is előfordul, bizonyára alkalm at ad  az idegen fe lek e
zeteknek a gúnyolódásra vagy káröröm re.“ Miért vált ki a magyar 
„Erős vár a mi Istenünk11 ének gúnyolódást és kárörömöt, ha ma
gyar protestáns tömegek éneklik, ellenben impozáns hatású, ha azt 
német ajkú protestáns tömegek éneklik avagy pedig a „Hugenot
tákéban az operában halljuk? Azért vált ki ez a hatalmas korál- 
ének gúnyolódást és kárörömöt, ha magyar protestáns tömegek 
ajkáról halljuk, mert a tömegek egyik csoportja az egyik szöveget 
és dallamot tanulta, másik csoport egy másik szöveget és dallamot 
tanult, míg egy harmadik és negyedik csoport ismét más-más szö
veget és dallamot énekel- Amikor ezek a különböző vidékről össze
jött csoportok az eredeti lutheri éneknek egymástól eltérő fordí
tását és eltérő dallamát éneklik, akkor bizonyos ingadozást, této
vázást hallunk, ami természetszerűleg alkalmas arra, hogy más 
felekezetbelieknél gúnyolódást vagy kárörömöt váltson ki. Ilyfor- 
mán a mi gyönyörű diadalénekünk, amely a lutheri szellemnek egy 
hatalmas megnyilvánulása, „gúnyolódásra és kárörömre11 ad alkal
mat. Ez a szomorú jelenség jellemzi a magyarhoni evangélikusok
nak széthúzását. Hogy ennek a hatalmas lutheri koráinak nincs 
egységes magyar szövege és egyesek még a dallamát is megváltóz- 
tatrák, ez a m agyar evanglikusok nagy m ulasztása*

Hasonló mulasztása a magyar evangélikusoknak a múltban az 
is, hogy engedett a református egyház befolyásának s az örökszép 
liturgikus istentisizeletet kiküszöbölte és helyébe a túlságosan le
egyszerűsített református istentiszteleti formát fogadta el. Mi 
magyarok, nem tudtuk megbecsülni a kegyesség szolgálatában a
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koráit és az énekművészetet, amellyel bennünket Luther megáldott. 
A korál-énekművészet Isten adománya, mondja Luther, mely a 
föld szülöttének sok sötét óráját megédesíti, örömét és fájdalmát 

' megszentesíti. A tavaszi reggelhez hasonlóan a maga ezer virágjá
val és bimbójával derült ünnepi hangulatot kelt lelkűnkben. A 
mindennapi élet ólomsúlyként nehezedik lelkünkre- A korálének ki
ragad bennünket ebből és láthatatlan szárnyakon Istenországa 
felé visz. Minden gondtól mentes, más, magasabb világ lakójának 
érezzük magunkat és élvezzük szívünkben a lelki harmóniát,

A korábénekmüvészet m egterem tője a reform áció. Luther ko- 
rálénekeivel több lelket nyert meg az evangélikus egyháznak, mint 
tanító irataival.

Ha összehasonlítjuk a  templomi ének és zeneművészet fe jlőd é
sét a reformáció óta, úgy a római katolikus, mint az evangélikus 
egyházban, akkor a következő megállapításra jutunk. Misekom- 
poziciók dolgában a róm. kath. egyház sok szép zenealkotást pro
dukált s ezen a téren elevenség uralkodik ott, miután a mise a 
róm. kath. istentiszteletnek föalkotó részét képezi. Viszont a korál
ének terén, motetták, kantáták, passiók és oratóriumok terén az 
evangélkus zeneművészet örökértékü müveket: alkotott. Az evan
gélikus Bach  megragadó zeneműveszetében gyönyörködik minden 
felekezetbeli zenebarát és a nagy szellemtől tanulni igyekszik min
den kántor, vallásifelekezeti különbség nélkül. De ezekről az örök 
értékekről mi magyar evangélikusok lassan megfeledkezünk s nem 
aknázzuk ki még az „Erős vár a mi Istenünk11 korálénekben rejlő 
erőt sem. A mi protestáns ünnepeinken a lutheri szellemnek hatal
mas megnyilatkozása lehetne az „Erős vár a mi Istenünk11, de 
egyúttal közös protestáns diadalénekünk is, ez sajnos sokszor 
gúnyolódásra ad alkalmat.

A Magyarhoni evangélikus egyház 1933. november 10-én üli 
meg Luther születésének 450-ik jubiláris évfordulóját díszköz
gyűlésen. Emelkedjék föl a magyarhoni evangélikusság ezen a 
díszközgyűlésen  az egységnek és az együttélésnek a magaslatára 
és mondja ki, hogy a  lutheri diadaléneket csak az eredeti lutheri 
m elódiával szabad énekelni és gon doskodjék arról, hogy egy egy
séges hivatalos magyar szövege legyen. *

* Majba Vilmos 1923-ban a IV. kiadásban megjelent „Kis Énekes- 
Könyv“-ében ezeket írja: „Evangélikus egyházunk fenti diadaléneke: sokféle 
magyar fordításban van használatban. A tankönyvekben hol az egyik, hol 
a másik fordítást találjuk. így a tanuló a különböző fokú iskolákban majd 
az egyik, majd a másik forditásszöveget tanulja és használja. Iskolái vé
geztével pedig egyiket sem tudja, mert a sok szöveg zavarólag hat. Ezen a 
segíteni kell. Egységesen elfogadott hivatalos szövegre okvetlen szükségünk 
van melyet iskoláinkban tanitunk.“

Ily irányú javaslatot terjesztett a „Kis Énekeskönyv11 szerkesztője az 
egyetemes tanügyi bizottság elé is.
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Mulasztás Luther életrajzának magyar kiadása körül.

A régi lutheri alkotószellem hanyatlását abban is látjuk, hogy 
a speieri protestáció és augsburgi hitvallás jubiláns ünnepének év
fordulójára nem a magyarhoni evangélikus egyházegyetem vagy 
valamely evangélikus irodalmi társaság tartotta szükségesnek egy 
Luther-életrajz magyar kiadását, hanem a róm. kath. Szent Isitván- 
Társulat. A Szent István-Társulat 1929-ben tényleg ki is adta a 
Grisár-féle róm. kath. szellemű Luther-életrajzot, hogy tájékoztassa 
híveit Luther szelleméről és valahogy ellensúlyozza az evangélikus 
jubileumokat, de a magyar evang. egyház és a Magyar Luther- 
Társaság kiadványai között hiába keresünk ezen jubiláns években 
egy evangélikus szellemű magyar Luther-életrajzot. Azok a híve
ink, akik evangélikus szellemű Luther-életrajzot akartak venni, 
keserűen csalódtak, mert a legszorgosabb kutatás és utánjárás 
ellenére is csak jezsuita szellemű Luther-életrajzot kaphattak. Az 
evangélikus öntudat döbbenetes m egrokkanását mutatja az a vég
telen szomorú jelenség, hogy a jezsuita szellemű Grisár-féle Luther- 
életrajz megjelenésekor és 5 évvel utána még ma sem kapható 
evangélikus szellemű magyar Luther-életrajz. E tekintetben a nagy 
ünneplések az ünnepi deklarációk és külföldi deputációzások da
cára nyomtalanul zajlottak le. Az is jellemző vigasztalan egyházi 
közállapotainkra, hogy az egyetlen egyetemes jellegű Luther-Szö- 
vetségi lapban, Győrben szerkesztett „Evangélikusok Lapjá“-ban 
nem evangélikus tanár vagy evang. lelkész írt erről a Grisár-féle 
könyvről ismertetést, hanem egy egyházunkhoz nem tartozó író, 
aki a szerkesztő minden megjegyzése nélkül írhatta le azt a hal
hatatlan naivitást: „A kétség kivíil értékes munka nemcsak euka- 
risztikusok számára kedves ajándék, hanem sok helyen annyira 
protestáns színű és ízű, hogy szinte feleslegessé teszi a pár nap 
múlva Budapesten és Debrecenben összeülő protestantizmust védő 
szövetséget is.“

Már most lássuk miből is áll ez a protestáns iz és szín? 
Grisár jezsuita ebben a legújabb Luther-életrajzában már nem kö
veti a korábbi jezsuita történetírók módszerét, hogy a Lutherre 
szórt minden rágalmat összehord, hanem ennél ügyesebb, a mai 
modern kornak jobban megfelelő módszerhez folyamodik. Mind
azokat a gonosz pletykákat, amiket Luther ellenségei Lutherre rá
fogtak, hosszasan pertraktálja, hogy végül egy vagy két szerényen 
meghúzódó sorban konstatálja ezek valótlanságát. Ez a „protes
táns szín és iz” Grisár könyvében! Grisár könyvének ellensúlyo
zására sem a mai Lúther-Társaság, sem más vezetőszerepet játszó 
egyházi faktorok jóformán semmit sem tettek.

Az öntudatos lutheri szellem hanyatlásának szomorú jele, 
hogy a magyarhoni evangélikusság a speieri és augsburgi jubile-

II.
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umi évek alatt sem ébredt fel annak a tudatára, mit jelent számára 
egy evangélikus szellemben megírt magyar Luther-életrajz. Kívá
natos volna, hogy a folyó évi egyetemes gyűlés határozza el lehe
tőleg mielőbb egy nagyobb,szabású Luther-életrajz kiadását, a 
művelt közönség számára és egy népies irányú kisebb terjedelmű 
Luther-életrajzot az ifjúság és a nép számára.

A Luther-életrajz jubiláris kiadásának  az lenne a feladata, 
hogy ellensúlyozza Luther érdemeinek a modern történetírás terén 
annyira lábra kapott, ú., n. átértékelését, értsd kisebbítését. Mert ha 
valakivel szemben, úgy Lutherrel szemben vált divatossá az „át
értékelés" módszerének az alkalmazása. Ezzel szemben elsősorban 
a magyarhoni evangélikus egyházegyetemnek hitbeli kötelessége, 
hogy egy jó magyar Luther-életrajz sürgős jubiláris kiadásával gon
doskodjék arról, hogy a mi nagy refomátorunk fenkölt személye és 
életműve a maga ragyogó tisztaságában tündököljön a magyar kö
zönség előtt, minden elhomályosító elfogultságról ment objektív 
megvilágításban.
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