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I. A Luiher-Tarsasag aiapiiasa. 
Hlinfalvy Pál elnök é:í Dolesc-ha]! Sájulor Ede .ileliiök korszaka. 

1886—1891. 

A Luther-Tár^dság a refoniiáció 400 éves jubileumáiidk 
di(.;ső napjaira emlékeztető jubiláris alkotás. Fozsonyl)a7i vetette 
fel Dr. Masznyik Endre theol. tanár, Luther születésének 400 
éves évtorchüoja alkalmából, 1883-ban az eszmét, hog-y ala-
pitsimk Luther nevét viselő irodahni társaságot, mely hivatva 
lesz a belső vallásos életet fejleszteni, ;; tudományos művelt
séget terjeszteni, vallásos szépirodaimat toromteni. Trsztyen-
szky Ferenc, az »Evang. Egyház és lskola« c. lap szerkesztője, 
pozsonyi esperes propagálta az eszmét. .1 dunántúli egyház-
keriilet nyomban visszhangot adott a felhivásra. Karsay püspök! 
irányitása mellett kidolgozott egy alapszabálytervezetet s azt 
az egyetemes gyűlés elé terjesztette. Az egyetemes gyűlés még 
ugyanannak az évnek- október havában melegen pártolván 
a kezdeményezők törekvését, erkölcsi támogatásban részesitette 
az alapítókat. 

Eg5' év múlva, 1884. okt. 8-án megtartották az első, ú. n. 
alakuló gyí'űést Budapesten. A gyűlés tanácskozásait, mint 
ehiök Hunfalvy Pál, a Magyar Tud. Akadémia tagja vezette. 
Megalakulás. 

Az 1885. év a szervezkedés esztendeje volt; míg végre 
1886. október Iá-én, Budapesten megalakult a Luther-Társaság. 
Védnökül Fabinyi Teofil igazságügyminisztert választották meg. 
Elnökül Dr. Hunfalvy Pált: tiszteletbeli elnökül Karsay Sándor 
püspököt: alehiökül Doleschall Sándort, a budapesti német 
egyliáz lelkészét választották meg. A társaság első titkára 
Scholtz Gusztáv budai leUiész volt. Jegyzője volt a Társaságnak 
Bognár Endre, lovászpatonai lelkész; ügyésze Dr. Vecsey Ist
ván btldapesti ügyvéd. 

Hogy a társaság ügyei gyorsabb elintézést nyerjenek, az 
igazgatótanács mellé öt tagból álló szűkebbkörű végrehajtó 
hizottságot választottak, melyre az időközi teendők elvégzését' 
bízták. Ennek a bizottságnak első elnöke, a Társaság alelnöke, 
Doleschall Sándor Ede, budapesti lelkész volt; jegyzője Falvay 
Antal budapesti polgári iskolai igazgató. A bizottság kezóba 
volt letéve a Luther-Társaság irányítása és vezetése. A Tár-
saá^ág 199 taggal kezdte meg niűködését. 



Az alapítás irányelvei. 
Taiiulsáj^o- az az iiáuy, melyet a Társaság műk("MÍésének 

első éveil>eii követett. Doleschall Sándor Ede, az intézőhizottság 
elnöke csak a ^••yakorlati élettel kapcsolatos, a hitélet kieilé-
gítésére szükséges nyomtatványokat adatta ki, amelyek egy
úttal a Társaságra nézve jövedelmezők is voltak. Ez a gya
korlati irány kitűnik az első kiadványok jegyzékéből. 
M E G J E L E N T : 

1887-ben Gyurátz Ferenc: Hit oltára c. imakönyv. 
1888-ban Sántha Károly: Buzgóság c. imakönyv. 
1888-ban Bachát Dániel: 1889-iki tót naptár. 
1888-ban Szeberényi Lajos: Luther Márton életrajza. 
1889-ben Bachát Dániel: 1890-iki tót naptár. 
1889-ben Hörk József: Keczer András ev. vértanú. 
1890-ben, Bereczky Sándor: Bibliai történetek. 
1890-ben Bachát Dániel: 1891-iki tót naptár. 
1890-ben Zathureczky Adolf: Evenjeliczky rozprávnik. 

A Társaságot az alapítási időljen nem az elnöke, llim-
falvy Pál, hanem az alelnöke, Doleschall Sándor irányította. 
H*unfalvy Pál, a kiváló nyelvtudós az ehiöki székl>en a Tár
saságnak reprezentatív dísze volt. Doleschall alelnöknek a 
kezdet nehézségeit kellett leküzdenie és a szervezkedés és a 
helyes útirány megjelölésének nehéz munkáját végeznie 

Doleschall Sándor Ede a Luther-Társaság alelnöke széles 
látókörrel, nagy tudással és éles gyakorlati érzékkel szeren
csésen niegjelölte azt az irányt, amelyben a Társaságnak 
haladnia kell, ha prosperálni akar. Mint a pesti hitoktatás 
felügyelője és a pesti hitoktatás megszervezője, bibliai történet 
megírására hívta fel Bereczky Sándor vallástanárt, aki Do
leschall útmutatása mellett a »Bibliai történetek« c. tankönyvet 
meg is írta. 

A Társaság imakönyvek, tankönyvek, naptárak és Luther
életrajz kiadásával kezdte meg pályafutását. 

Doleschall Sándor Ede alelnök szervező tehetségét főleg 
abban mutatta ki, hogy nemcsak arról gondoskodott, hogy a 
Luther-Társaságnak tankönyve legyen, hanem arról is, hogy 
a tankönyvnek piaca is legyen. Ezért, mint a pesti testvér
egyházak hitoktatási felügyelője, bevezette a bibliai történetet 
a pesti egyház hitoktatása terén az egyház iskoláiban s ezzel 
biztos piacot teremtett a Luther-Társaság könyveinek. 

Mielőtt az alapítási időszak rövid ismertetését lezárnók, 
(meg kell emlékeznünk Doleschall Sándornak egy további, 
ugyancsak hervadhatatlan érdeméről is. 

Nagy reformátorunknak, Luthernak a végrendelete a ma
gyarhoni egyetemes egyház birtokában van. Díe ez egy ládáiban 



elzárt, szinte rejtett kincs, melynek létezéséről igen kevesen 
tudnak. Ezt a vé^grendeletet »Luther's Testament« címen fak
szimile alakban adta ki Doleschall a saját költségén. Kétség
telen tény, hogy ezzel a kiadással Doleschall Sándor Ede buda
pesti lelkész valóban nagy szolgálatot tett a magyarhoni 
evangélikus egyetemes egyháznak, amidőn a világ protestan
tizmusának tudomására hozta, hogy Luther eredeti végren
deletét hol őrzik, mint relikviát. 

Sajnos, ez a felbecsülhetetlen érték, »Luther's Testament« 
eddigelé csak német nyelven jelent meg. Pedig egyházunk 
hazafias kötelessége már régóta az lett volna, hogy gondos
kodjék arról, hogy a munka inagyar fordításban is, Luther 
fakszimile végrendeletének mellékletével adassék 'ki. Hadd 
tudja meg minden magyar evangélikus testvérünk, hogy milyen 
értékes vallástörténeti relikviát őrzünk mi egyetemes egy
házunk levéltárában. 

Doleschall Sándor nagy érdeme egyházi téren még 
az is, hogy mint hitoktatási felügyelő, a pesti hitoktatást oly-
képen szervezte meg, hogy minden evangélikus növendék a 
fővárosi községi iskolákban hetenként 2—2 hittanórát kapott. 
Ez nagy vívmány volt az akkori időben. 

Sajnos, Doleschall Sándor Ede alelnök 1893. február 15-én 
bekövetkezett halálával a Lutlier-Társaságban hosszú időre 
háttérbe szorult a gyakorlati irány. 

STATISZTIKAI KIMUTATÁS 
az alapítási korszakról, 1886—1891-ig, bezái'ólag: 
Bevétel volt ezalatt a 6 év alatt 29.945.— K. 
Egy évi átlag 4,990.— K. 



II. A nípiraloK Korszaka. 
A LuÜier-Társaság Zsilinszky Miliály elnök és 

Scholtz Gusztáv főtitkár vezetése alatt 
1892—1901-ig. 

Hunfalvy Pál elnök és Dolescliall Sándor Ede al
elnök halála után 1893-ban a Luther-Társaság új ve
zetés alá került. Elnökké Zsilinszky Mihályt, a kiváló 
történettudóst és államférfiút választották meg; alelnökké Ba-
chát Dánielt, budapesti esperest; mellettük működött m'int 
főtitkár Scholtz Gusztáv budai lelkész; míg a Társaság végi'e-
hajtó bizottságának jegyzője, Falvay Antal, a budapesti Deák
téri elemi és polgári iskolák igazgatója volt. 

Dr. Zsilinszky Mihály elnök és Scholtz Gusztáv főtitkár 
inkább csak reprezentáltak. A Társaság vezetése Falvay 
Antal jegyző kezébe ment át. Ezzel a megállapítással távolról 
sem akarjuk kisebbíteni Dr. Zsilinszky elnöknek a Társaság 
érdekében kifejtett áldásos mííködését. Zsilinszky nagy el-
foglaltságú politikus és történetíró volt, aki a Luther-Társaság 
részére is írt műveket. A Társaság adminisztrációját azonban 
teljesen rábízta Falvay jegyzőre. 

Hasonlóképen cselekedett Bachát Dániel alelnök és Scholtz 
Gusztáv főtitkár is. Bachát Dániel esperes és későbbi püspöki 
fővárosi bizottsági tag is volt és ebben a minőségben gyüle
kezetének jelentékeny előnyöket tudott kivívni. A Társaság 
javát azzal szolgálta, hogy a Társaság részére töb'u művet írt. 

Scholtz Gusztáv budai lelkész és későbbi püspök munka
erejét főkép saját fejlődő budai gyülekezetének szentelte, 
úgyhogy ő is szívesen vette, hogy a Társaság technikai ve
zetését Falvay igazgató vállalta. 

Falvay Antal eredeti egyéniség volt egyházi közéletünk
ben. Egyszerű népiskolai tanítóból a budapesti evangélikus 
polgári és elemi iskolák igazgatója lett. S már mint 
ilyen nagy befolyásra tett szert, mert akkortájt eze
ket az iskolákat a gazdag lipótvárosi zsidók gyermekei 
nagyon látogatták. Falvay igyekezett befolyását egyházi téren 
is növelni, azért törekedett vezető egyházférfiaknak jóindulatát 
szolgálatkészségével megnyerni és minél több egyházi egye
sületben titkári állást vállalni. 
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Falvay a tenkönyvkiadás irányításában azonban, sajnos, le
tért arról a gyakorlati irányról, amelyet Doleschall Sándor 
alelnök annak idején olyan szerencsésen kijelölt. így-; 
esett meg, hogy akkor, amidőn a fővárosban, valamint a 
vidéken, a fellendülő hitoktatásnak tankönyvekre nagy szük
sége volt, a szükséges tankönyvek már nem a Luther-Társaság 
kiadásában jelentek meg, hanem a Ueák-téri iskolák könyv
kereskedőjének a kiadásában. 

Azt el kell ismernünk, hogy az egyházunkon kívülálló könyv
kereskedő ügyes üzletember volt. Az evangélikus gimnázium 
és az evangélikus elemi és polgári iskolák tőszomszédságában 
lévő könyvesboltja, ezen iskolák körülbelül ezer növendékének, 
mondhatnók egyedüli könyvkereskedője volt. Mint ilyen, csak
hamar felismerte a helyzetet. Látta, hogy az evangélikus hit
oktatást szervezik az egész országban. Ennek a szervezésnek 
egyik főkelléke a tankönyv. Jó barátjának, Falvay Antal 
igazgatónak segítsége és támogatása mellett hozzáfogott az 
evangélikus tankönyvek kiadásához. Jó tankönyvíró is akadt 
Bereczky Sándor vallástanár személyében, akivel megírattíi 
a szükséges tankönyveket. Falvay Antal igazgató gondos
kodott arról, hogy ezek a tankönyvek az evangélikus iskolákba 
be is vezettessenek. Doleschall Sándor, a Luther-Társaság 
alelnöke korán elhunyván, nem jelentetíiette meg az evang. 
hittankönyveket a Luther-Társaság kiadásában. így történt 
azután, hogy a Luther-Társaság a legszükségesebb evang. 
tankönyvek kiadásától elesett. 

Ezt a sajnálatos tényt a Luther-Társaság közgyűlésén gyak
ran szóvá is tették, de ilyenkor furcsa dolog történi, 
hogy a gyakorlati iránynak visszaszorítása miatt nem 'Falvay 
Antal jegyzőt támadták, aki abban hibás volt, hanem a 
Luther-Társaság elnökét, Zsilinszky Mihályt. 

Ebben az idől>en jutott némi szerephez a Luther-Társaság
ban Bachát Dániel alelnök ajá-nlására Paulik Jájios, akkori 
budapesti vallástanár, későbbi nyíregyházai lelkész. Indít
ványára kiadta a Társaság az általa lefordított »Ágostai Hit-
vallást«, továbbá »Luther 95 téte]é«-nek fordítását. Paulik 
vette át az Evangélikus Családi Lap szerkesztését is, amely 
előzőleg Bereczky Sándor szerkesztésében jelent meg. De 
Paulik minden igyekezete ellenére sem tudott nagyobb hatás
körhöz jutni Falvay jegyző mellett. Nemcsak hogy kellően 
érvényesülni nem engedték Paulikot, de még meg is támadták 
a kitűnően szerkesztett »Evangélikus Családi Lap«-ját. Igaz 
ugyan, hogy ezek a támadások valójában nem a szerkesztő 
ellen irányultak, hanem a szerkesztőn keresztül a "Luther-
Társaság elnöke, Zsilinszky Miliály, a politikus-államtitkár 
ellen Ez volt az az idő, amikor Zsilinszky Mihály a kultusz
minisztérium államtitkára és a liberális politikai pártnak 



oszlopos tagja, vivUi politikai harcát az akkori függetlenségi 
pártnak kiváló tagjával, Veress József orosházi esperessel 
és országgyűlési képviselővel. 

Ezzel egyidőben, egyházi életünk nagy ártalmára, a 
Luther-Társaság életébe tevonult az áldatlan párt-politika, 
amely a Társaság működésében a gyakorlati irány vissza
szorítását is okozta. A Társaság önmagát fosztotta meg a 
legjobl) bevételi forrástól, a tankönyvkiadástól, Ilykép még 
az aránylag csekély számú tagjainak könyvilletmény iránti 
igénj'̂ eit is csak nagynehezeu tudta kielégíteni. 

Míg ilyen körülmények között a Luther-Társaság csak 
lassan haladt előre, addig a »Protestáns Irodalmi Társaság«, 
de különösen a »Szent István Társaság« hatalmasan bonto
gatta szárnyait és messze elhagyta a kezdet nehézségeivei 
küzdő »ljuther-Társaság«-ot. 

A tagilletményre vonatkozólag a Luther-Társaság közgyű
lésein sok panasz hangzott el. Különösen azt nehezményezték, 
hogy az örökös, alapító és rendes tagoknak járó könyvillet-
mény bolti ár tekintetében a rendes tagoknak 8 koronát 
kitevő tagdíjának sokszor a fele értókét sem közelítette meg 
s legnagyobbrészt népiratokból állott. 

Még egy olyan szelídlelkű lelkésztag, m'int 'Petrovits 
Soma, szentesi főesperes is az 1900. október 7-én Balasvsa-
gyarmaton tartott közgyűlés elé a tagilletményre vonatkozólag 
a következő indítványt terjesztette elő: 

»Állapíttassék meg, hogy a Luther-Társasá.g tagjai 
évente miféle és hány ívre terjedő kiadványra számít
hatnak biztosan, mert enélkül a taggyüjtés lépten-nyomon 

' akadályokba ütközik, ha a belépni szándékozók csak arról 
szerezhetnek maguknak tudomást, hogy minő kötelesség 
hárul rájuk, a jogokra nézve pedig bizonytalanságban 
hagyatnak.« 

Erre a közgyűlés kimondotta, hogy, az örökös, alapító és 
rendes tagok .30 nyomtatott ív tartalmú kiadványokra szá
míthatnak. 

Relormteruek. 
TanKOnyukiadűuaiiaiati iauasiat. 

A iMílier-Tárisaságiiak a gyakorlati iránytól való el
térése a közgyűléseken ismételten panasz tárgyát képezte. 

A hiányok kiküszöbölésére minduntalan javaslatokat 
tettek, sajnos, kevés sikerrel. A sikertelenségnek az oka nem 
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a./ Vüll, luiiitJia a közgyűlések nem liejyes^elték volna a ja-
vaslatokal, sőt ellenkezőleg. A közgyűlések na^gy lelkese
déssel fogactták a javaslatokat, de a Faivay jegyző irányítása 
alatt álló végrehajtó bizottságban megakadt, vagy meghiúsult 
minden. 

Különösen gazdag volt ilyen reformtervekben az 1899. 
szeptemlx?r 24-én Szarvason, tartott közgyűlés, amikor a többi 
között a felszaporodott tagdíjhátralékokra nézve kimondta a 
közgyűlés, hogy »megkeresi raind a négy egyházkerület 
püspöki hivatalát, illetve azok útján az esperes urakat, hogy. 
u künutatott hátralékokat a hátralékosoktól hajtsák l>e és a 
Társaság pénztárába l>eküldtíni szíveskedjenek.« 

Ezzel a határozatával a Társaság olyan muukával ter
helte meg a hivatalos apparátust, amire az iiem kötelezhető. 
Iá ha tekintetbe vesszük, hogy a hivatalos nyugdíjintézeti 
hátralékok terén is a hivatalos apparátus nehezen boldogult, 
úgy elképzelhető, hogy ennek a határozatnak a Luther-Tár
saságon belül még kevesebb eredménye volt. 

iiasonlóképen nem vezetett sok sikerre Krupecz István 
theol. magántanár azon javaslata sem, hogy a vándorgyűlések 
alkalmával az ünnepélyes estélyeke]i belépésre szólítsák fel 
a híveket. Ebl>en az áhítatos órában kikerült néhány tagot 
szerezni, de ezek rendszerint az áhítat elnmlásával megfe
ledkeztek a belépésről s csak szaporítottíík a tagdíjhátralékot-
Míg ezeket a kevés ere(hnénnyel járó taggyüjtö indítványokat 
Palvay Antal és a végrehajtó bizottság pártolta, addig az 
alábbi életrevaló indítványok végrehajtásától húzódoztak, holott 
ezekből fakadt volna a virulás. 

Szcherényi Lajos Zsigmond békéscsabai lelkész, későbbi 
esperes azt az indítványt terjesztette a közgyűlés elé, hogy a 
Társasság létesítsen külöu könyvkereskedést^ ahol különösen 
tankönyveket, imakönyveket és énekeskönyveket árusítanak 
s ezzel kapcsolatosan felállítandó egy könyvnyomda, melynek 
dologi kiadásai bőven megtérülnek az által, ha a nyomda 
iiemcsak a Társulat céljaii'a lenne berendezve, hanem az 
egész egyetemes egyház szolgálatára állana (1. jegvzőkön.yv 
IV.). 

Sántha Károly szentlőrinei lelkész azt az indítványt ter-
jesztette elő, hogy a LutJier-Társaság vegye kezébe az Efiye-
lemes Énekeskönyvf kiadását s e célra készenlévö énekeit 
a Társaságnak ajánlja fel. Az »Egyetemes Énekeskönyv« 
ügye általános óhaj volt, sajnos, nem valósult meg máig sem. 

Májba- Tilmos budapesti vallástanár tankönyvválhilat 'lei-
állítására vonatkozó javaslatot terjesztett elő, mely nagy lel
kesedést keltett. A közgyűlés utasította a végrehajtó bizott
ságot, hogy Májba Vihnos közreműködé,se mellett készítsen 
elő esr>: az egyetemes gyűlé>.- alkalmával Budapesten óktéber 
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18-áji tartandó reiidkívíUi közgyűlés elé terjesztendő javas
latot. 

Ezen budapesti rendkívüli közgyűlés Májba \'ilniosnak 
mindenre kiterjedő előterjesztésére a könyvkiadóvállalat életre
valóságáról meggyőződvén, annak életbeléptetését elrendelte 
A határozat így szól: 

»A közgyűlés az egész tervezetet egyhangúlag el
fogadván, Májba Vilmos határozati javaslatához hozzá
járult azzal, hogy ennek lehető megvalósítására vonat
kozólag a kellő lépéseket megtegye a kis bizottság.<; 

Ebből látható, hogy úgy a szarvasi rendejí, mint az egy 
hónappal későbben tartott budapesti i'endkívüli közgyűlés nagy 
lelkesedéssel fogadta a Majiia-féle tankönyvkiadó vállalat 
eszméjét. 

A közgyűlés tagjai átérezték, hogy a tanktinyv-
kiadó vállalat felállításával a könyvkei-eskedésre és kíinyv-
aiyoni(lár;i vonatkozó indítványok is megoldódnak, mert a 
tankönyvkiadó vállalatnak nyomdára van szüksége, mely az 
approbált tankönyveket nyomja, de könyvkereskedésre is, 
mely a tankönyveket forgalomba hozza. 

Ezzel egymásután három hasznothajtó vállalatot létesít
hetett volna a Luther-Társaság, ha a Májba Vilmos által 
javasolt könyvkiadó vállalatot felállítja. Egyháztársadalmi 
szempontból is nagyjelentőségű lett volna a tankönyvkiadó 
vállalat felállítása, mert a tiszta jövedelem egyik lészéből 
létesült volna egy az evangélikus közegyházra és a lelkészi 
karra vonatkozó jótékonycélú »lelkész fiúk és leányok nevelő 
intézete«; a másik részéből fellendült volna a Luther-Társaság 
és az egyházi irodalom s ezzel kapcsolatban bizon\ ára létesült 
volna az egyetemes énekeskönyv is. 

Hogy ily tankönyvkiadó vállalat aranybánya, azt meg-
íinutatta a 15 évvel későbben Májba Vihnos által megvaló
sított terv. ügj% hogy amit akkor a szarvasi és budapesti 
gyűléseken Májba Vilmos ígért, azt 15 évvel ké.sőbten a 
megvalósítás tettével l>e is bizonyította, mert rövid és nehéz 
három háborús esztendő alatt 125.000 aranykorona értékű 
vagyont szerzett Májba Vilmos a tanykönyvkiad<'i vállalat 
révén a Luther-Társaságnak. 

A későbben megvalósított tankíinyvvállalat igazolta azokat 
a vezető egyházi férfiakat is, mint Zelenka Pál pi'LS|)ököt, 
Veres József esperest, Kovács Andor esperest, akkori her-
nádvécsei lelkészt, s sok más vezető férfiút, akik megértvén 
Májba Vilmos javaslatának nagy horderejét, nyomlian a syű-
Jésen kijelentették, hói az egyetemes eg,\ház megadja a mono-
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poliumot, akkor nem 15.000, hanem köimyúszeirel a duplája, 
mint tiszta jövedelem elkönyvelhető lett volna. 

Két közg-yűlés Májba Vilmos tankönyvkiadó vállalati 
terve mellett foglalt állást, sőt a budapesti közgyűlés egye
nesen »elrendelte életbeléptetését*. 

Csak egy volt a baj, hogy a közgyűlés a részletek ke
resztülvitelével mindig a végi-ehajtó bizottságot ruházta fel, 
melyben Falvay irányítása mellett többségben a tankönyv
vállalat ellenzői voltak. »Szabad verseny« volt a jelszavuk. 

Jellemző a helyzetre, valamint Falvay Antal bizottsági 
jegyző mentalitására, hogy akkor, amikor a közvélemény a 
Luther-Társaságon )>elül a gyakorlati iránynak az érvénye
sülését kívánja s a könyvkiadó vállalat mellett foglalt állást, 
ő ezzel szemljen a szarvasi gyűlésen ellentétes javaslatot 
terjesztett elő s ismertette a Deák-téri iskoláid könyvkeres
kedőjének azt a jellemző beadványát, mint indítványt, hogy 
engedje át a Társaság az ő egyedüli jóhnenő tankönyv ki
adványát, a Bereczky-féle »Bib]iai történet«-et kiadás céljából 
a Deák-téri iskolák könyvkereskedőjének és az, mint kiadó, 
fizetne a Társaságnak 10.000 példányszám kiadásáért 900 
koronát. 

A közgyűlés ezen Falvay-féle előterjesztés »érdemleges 
tárgyalásába nem ment bele, az ajánlatot függőben hagyan-
dónak véleményezte, míg Májba Vilmos tankönyvvállalati ja
vaslata el nem döl.« (Lásd Luther-Társasági Szarvasi Köz
gyűlésről szóló jegyzőkönyvet.) 

Míg a közgyűléseken mindig győzedelmeskedett az egész
séges gyakorlati irány, addig a végrehajtó bizottság volt aZ 
a süllyesztő, ahol a legéletrevalóbb javaslat megfeneklett vagy 
hajótörést szenvedett. 

Ez volt a sorsa az összes életrevaló javaslatoknak, va
lamint a pozsonyi theológiai akadémiai tanár memorandu
mának, amelyet a "Luther-Társaság elnökségéhez nyújtottak 
be a Luther-Társaság átszervezése tárgyában. 

Nyílt leuei. 
Májba Vilmos dacára annak, hogy a budapesti közgyűlés 

elrendelte a tankönyvkiadó vállalat »életbeléptetését«, jónak látta 
az eszmének az összes magyarhoni evangélikus lelkészek köré
ljen propagálását s az 1899. esztendő november havában ki
bocsátotta a következő JSÍijUt levelet, mely közérdekűségénél 
és tartalmánál fogva ma is értékes egyháztörténeti doku
mentum s ezért egész terjedelmében az alábbiakban közöljük. 
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„NYÍLT LEVÉL," 

Magyarország összes p.vang. lelkészeihez. • \ 

Nagytiszteletü Uram! 

Nagytiszteletüséged bizonyára értesült arról a mozgalomról, mely
nek célja a Luther-Társaságon belül egy egyetemes tankönyvvállalatnak 
a létesítése. A Luther-Társaság az erre vonatkozó indítványomat leg
utóbbi (1899) budapesti közgyűlésén egyhangúlag elfogadta. 

De hogy az eszme valóban létesüljön s a vállalat mielőbb meg
valósuljon: evégből az összes főtisztelendő egyházi hatóságoknak és 
az egész lelkészi karnak közreműködésére és hozzájárulására van 
szükség. 

Hisz közös érdekünk! 
Közös érdekünk úgy erkölcsi, mint anyagi szempontokból, amint 

arról Nagytiszteletüséged az' alábbiak alapján meg fog győződni. 
Evangélikus egyházunknak elsősorban egy nagy, virágzó irodalmi 

társaságra van szüksége. Olyan irodalmi társaságra, mely érdekeinket 
a szellem fegyverével védi és a lelkész munkáját a nép szellemi emelése 
körül támogatja. Ezt az irodalmi társaságot megalkotni nem szük
séges, mert van egy társaságunk s ez a Luther-Társaság. De hogy 
a Luther-Társaság azon kívánalmaknak, amelyeket vele szemben tá
masztanak, eleget tehessen, hogy a Luther Márton nevéhez méltó 
legyen s hogy annak vezetésében nagyérdemű elnökünknek — kire 
nemcsak mi, hanem az egész ország büszke — öröme legyen, hogy 
a Luther-Társaság egyházunk érdekeit irodalmi téren kellőképen meg
védhesse, evégből a társaságnak szüksége van arra, hogy minden 
esztendőben a befolyt tagdijakon kívül 5000 forint évi segélyben 
részesüljön. Mert a pénzhiány volt a föakadály, amiért ez a szép 
célú társaság virágzásnak indulni nem tudott. De honnan vegyünk 5000 
forintot; a kerületek ugyan kilátásba helyeztek némi segélyt, de a 
segély kevés lesz, mert magoknak sincs sok költeni való pénzük. 
Tehát pénzforrásról kell gondoskodnunk, mely nekünk az 5000 frt-nyi 
segélyt szolgáltatja s ez lenne nézetem szerint az egyetemes egyházi tan
könyvvállalat. 

Másodsorban égető szükségünk van egy lelkészfiak-lányok ott
honára. Szegények vagyunk, oly szegények, hogy az egyetemi kva
lifikációval bíró pályák közt a mi pályánk a legrosszabbul díjazott 
s a jövedelem sokszor oly csekély, hogy a legszükségesebbre ssm telik. 
A társadalom velünk szemben az utóbbi időben nem teljesítette köte
lességét. lUő tehát, hogy mi magunk gondoskodjunk önmagunkról. 
Mert Nagytiszteletű Uram, a szegénység ugyan nem szégyen, de 
nem is dicsőség és miinden körülmények közt az egyesi, a család, s^t 
az egész testület szellemi fejlődését bénító ok. S ha már a pap bele 
is törődik a nélkülözésekbe, gyermekének a nélkülözése kétszeresen 
fáj. Fáj különösen akkor, ha arról van szó, hogy a szomszéd városba 
kell adni a fiút vagy a leányt s nincs miből. A rokonoknál való el-
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helyezés nap-nap után nehezebb lesz, mert a megélhetés súlya ma
napság mindenkire nehezedik s a gyermekcserék — nem egy pap
fiúnak neveltetési eszköze — kijött már a divatból. A papi fizetések 
nem javultak, az élet kívánalmai pedig fokozódnaik/ s a gyermeknevelés 
mindinkább drágul. Azért egy lelkészfiak-leányok otthonára égető 
szükség van. Ezt sem kell megteremteni. Lelkes férfiak ezt is meg,-
teremtették, de félő, hogy ez is pénzhiány miatt tengődni fog és az 
a segély, amit nyújthat, csak egy csepp lesz a nyomor tengerében. 

Ezen intézményeknek évi 10.000 forintnyi segélyre volna szük
sége. De honnan vegyük a pénzt? Ezt is szolgáltatná a tankönyv,-
vállalat, mert akkor annak évi hozadéka, ha egyetemes s az egész 
magyarhoni egyházra kiterjedő, a tiszta jövedelem minimumát véve 
15.000—20.000 forint. Egy zseniális főpapunk, Zelenka Pál őméltósága, 
többre becsüli s én is vele egy véleményen vagyok, azonban inkább 
kevesebbet mondok, mint többet. 

Évi tizenöt-húszezer forintnyi' állandó segély! Valóban szép íegély! 
Ó, mennyit kell koldulnunk, mennyi megalázásnak kitenni magunkat 
míg száz-kétszáz forintot összehozunk! Itt minden koldulás nélkül 
önerőnkből előteremtünk ily nagy összeget, csak akarnunk és össze
tartanunk kell! 

Alomképek, utópiák — gondolja magában tán Nagytiszteletű úr! 
Távolról sem. Nem azok, hanem reális számításon alapuló javas
latok. Nem mi leszünk az elsők, akik ily tankönyvvállalatot meg
indítanak, hanem mondhatnám: az utolsók. Hazánkban minden fele
kezetnek, a reformátusoknak, a római katolikusoknak, a zsidóknak 
van tankönyvvállalatuk, csak nekünk nincs. 

A bajor evang. egyház 1811-ben alapított ilyent: tehát az majdnem 
száz éves. Az alapítási és engedélyezési királyi okirat magyar fordí
tásban így hangzik: 

»Mi Miksa József, Isten kegyelméből bajor király. 
Miután a múlt év december 26-án királyságunk összes prot. gyü

lekezetei számára egy új énekeskönyvnek a behozatalát engedélyeztük, 
Indíttatva érezzük magunkat, a lelkészözvegy-árva intézet megerősö
dése céljából a kizárólagos khaddsi jogot is, úgy erre az énekeskönyvre, 
mint minden egyházi célra használandó liturgikus iratra, valamint az 
iskolákban használandó prot. vallástani könyvekre vonatkozólag a 
fenti lelkész özvegy-intézetre ráruházni. ' 

Ennélfogva az egyetemes lelkészözvegy-intézetnek a kizárólagos 
kiadói jogot adományozzuk a fentnevezett könyveknek lehetőleg ol
csón és egyöntetű elvek alapján eszközlendő kiadására vonatkozólag. 
Csak ők lesznek ezentúl jogosítva azokat nyomtatni, kiadni és az 
országban kirendelt megbízottjaik által árusítani. 

Ennek következtében összes alattvalóinknak, de különösen az 
országunkban lakó könyvnyomdászoknak és könyvkereskedőknek a mi 
legfelsőbb kegyvesztésünk és 100 arany büntetés terhe mellett, mely
nek fele a mi állampénztárunk javára, a másik fele az egyetemes 
lelkészözvegy pénztár javára esik, meghagyjuk, hogy ne merészeljenek 
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bármily alakban vagy ürügy alatt a fentjelzett könyvek és iratokr6l 
lenyomatot csinálni. 

Egyszersmind felhatalmazzuk az egyetemes lelkészözvegy pénztár 
adminisztrációját ezen privilégium biztosítása céljából hatóságaink se
gítségével az ez ellen vétőkkel szemben fellépni, a jogtalan kiadásokat 
elkobozni és a nyert utasítások szerint eljárni; amiért is a fentiek 
tudomásvétele és a figyelemnek azokra való irányítása végett meg
hagyjuk, hogy az összes a lelkésziözvegy-pénztár kiadóhivatalában 
megjelent iratok kiadásuk előtt külön pecséttel láttassanak el. 

Ennek megerősítéséül sajátkezüleg írtuk alá ezen okiratot, titkos 
királyi pecsétünket rányomattuk és azt a hivatalos lapban közzé
tettük. 

Kelt Münchenben, fő és székvárosunkban 1811. esztendőben, ural
kodásunk 6. évében. 

^liksa József s. k.« 

Tehát 100 évvel ezelőtt alkották meg bajor hittestvéreink ezt, 
amit én most akarok. Ez a bajor vállalat 1899-ben 20.231 márka, azaz 
12.000 forintnál többet jövedelmezett. 

Hd a róm, kath. bajor király megadhatta a XIX. század eleién 
a bajo^ evang. egyháznak a kizárólagos evang. tankönyvkiadó jogot 
a célból, hogy ezáltal a szegény prot. lelkészözvegyek és árvák nehéz 
során könnyítve legyen, elvárható, hogy az egyetemes gyűlés saját 
tagjainak minden habozás nélkül ugyanazt a jogot annál is inkább 
meg fogja adni, miert a 'mi intézményünk célja ép oly humánus. 

És ha bajor evang. egyházi tankönyvvállalat csak vallástani köny
vekből tudott egy év alatt 12.000 forintnál nagyobb nyereséget fel
mutatni, miért nem jövedelmezhetne vállalatunk 20.000 forintot? Mig 
saját felekezeti intézeteink számára kiadhatjuk nemcsak a vallástani, 
hanem a világi tárgyú könyveket is. Tudvalévő dolog, hogy az 
utóbbiakból sokkal több kell, mint a vallástaniakból. Mi elönyösebb 
helyzetben vagyunk mint a bajorok. Ami nekik sikerült, miért ne 
sikerüljön ugyanaz nekünk is. 

Valóban csak akarnunk és a dolgot energiával megindítanunk 
kell 3 a siker biztosan meglesz. 

Nem lesz meg, ha csak sopánkodunk, gyűlésezünk, az ügyet 
bizottságokhoz utaljuk és akadékoskodunk. 

Mit kell tehát tennünk? 
'Azt, amit a bajor evang. egyház cselekedett. Ott a király ado

mányozta a kizárólagos tankönyvkiadó jogot az egyháznak, nálunk 
mi magunk adjuk magunknak a jogot az egyetemes gyűlés útján. 

Bátor vagyok tehát az összes magyarhoni ág. hitv. evang. espe-
rességekhez a következő határozati javaslatot ezúton benyújtani. 

Mondja ki N. N. esperesség, hogy az esperesség helyesli Májba 
Vilmos budapesti vallástanárnak a tankönyvvállalatra vonatkozó indít
ványát. Annak mielőbb való életbeléptetését úgy a kerületnél, mint 
az egyetemnél kéri. A tankönyveknek kiadását, kezelését a Luther-
Társaságra bízandónak véli. 
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Az életbeléptetés idejére vonatkozólag ezúttal nem tesznek 'ja
vaslatot; de nézetem szerint a tankönyvek kötelező behozatalát 1902. 
szeptember 1-töl számítva kellene tervezni. Ezen két évet felhasz-
nálnók a tankönyvek megírására. A végrehajtás módozatának részletes 
ismertetésébe jelenleg szintén nem bocsátkozom, de- kívánatra azt is 
nyilvánosságra hozom. Csak egy kérelmem van és ez az, hogy 'a 
munkához eréllyel, hozzáfogjunk, mert minden elszalasztott esztendő 
úgy erkölcsi, mint anyagi kárral jár. 

Jelen levélben a tankönyvvállalatnak inkább anyagi oldalát, annak 
humánus áldását tüntettem fel, nagy «>rkölcsi előnyéről, azaz, hogy 
csak kitűnő tankönyvek jutnának ily módon a gyermekek kezébe, 
most nem szóltam, mert ezt már előző cikkeimben eléggé kifejeztem. 
Hogy a tankönyvügyet egyetemlegesen rendezni kell, az minden igaz 
evang. ember előtt világos. Hogy tankönyveink ellen sok a panasz, 
az úgy kerületi jegyzőkönyveinkből, mint lelkészi értekezleten el
hangzott felszólalásokból eléggé ismeretes; azért ezeket ismétélni cél
szerűnek nem tartom. 

Abban a reményben, hogy Nagytiszteletüségedet sikerült az 
eszme nemességéről meggyőzni, maradok kiváló tisztelettel 

Kelt Budapesten, 1899-ben. 
szerető testvére az Úrban: 

Májba Vilmos s. k. 

R »Ni|ilt levél« hatása páratlan volt. 
Májba Vilmos tankönyvkiadó javaslata nemcsak a köz-

gyűlés'ek egyhanfiú lielyeslését váltotta ki, hanem általájios 
Jelkosedéssel fogadta azt a lelkészi kar is. A gyülekezetek egymás 
után nyilatkoztak annak megvalósítása mellett. 

Ezen általános helyeslés és lelkesedés megnyilatkozott 
az 190(1. októlier 7-én tartott haktHsagyarmati Icözgyúlésen 
is, mely ugyancsak elrendelte a tankönyvkiadó vállalat élet-
belépt<»tését. 

Ez volt már a harmadik Lutlier-Társasági közgyűlés, 
melj' a tankönyvkiadó vállalat felállítását egyhangúlag el
határozta. Sőt egy évvel későbljen jön még egy negyedik, 
az 1901 évben tartott nyíregyházi közgyűlés is, mely szintén 
egyhangúlag elhatározta a tankönyvkiadó vállalat'létesítését. 
De a tankönyvkiadó vállalat egyelőre mégsem valósulhatott 
mieg, * hanem csak lö évvel későbben. Vájjon miért? Az 
okokat r(")viden az alábbiakban ismertetjük. . 

A tankönyvkiadó vállalat megvalósításának az akadályai. 
A Luther-Társaság négy kíizgyűlése által nagy lelkese

déssel elhatározott tankönyvkiadó vállalat nem valósulhatott 
íiieg, mert a végrehajtást mindig a régrehajtó hizoitnágra 
hízták, ahol a javaslatnak néhány érdekelt ellenzője az akció 
sikerét mindig meg tudta hiúsítani. 
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Mindenek előtt egyes érdekelt könyvkereskedők indítottak 
hírlapi hajszát a tankönyvvállalat ellen. 

Akit közelebbről érdekel a tankönyvvállalati eszme körül 
vívott harcok s Májba Vilmos nagy küzdelmeinek a története, az 
olvassa el a sok közül kíUönösen a következő cikksorozatokat: 
1. Az »Evang. Egyház és Iskola* 1899. június 8. számában közölt cikket. 
2. A »Corvina« című lap 1890. nov. 10. számában közölt támadó cikket. 
3. A »Könyv« 1899. évi 8. számában »Luther Márton könyvkeres

kedése* c. támadó cikket. 
4.- »Evang. Egyház és Iskola« 1899. dec. 7. számában »Nyilatkozat« 

c. alatti cikket. 
5. »Evang. Egyház és Iskola« 1901. máj. 9. számában »Evang. tan-

könyvvállalat« c. cikket. 
6. »Evang. Egyház és Iskola« 1902. ápr. 24. számában »Evang, tan

könyvvállalati ügyek« c. cikkeket. 

Sajnos, a Társaságon belül is dolgoztak a tankönyvvállalat 
ellenségei, bár titokban, de annál hathatósabban, hogy saját 
érdekeiket megvédhessék. 

Miután a végrehajtó bizottság a tankönyvkiadás tervével 
komolyan nem foglalkozott, sőt a megvalósulás ellen dol
gozott, Májba Vilmos szükségesnek tartotta 1901. január lia-
vában »II. Nyilt levél«-et kiadni a »Szabadvei-seny« hívei 
ellen A levél legfontosabb részei a következők: 

I I . IVYILT I . E V É L . 

Maíjyarorszúg összes evung. lelkészeihez. 

Nagytiszteletű Uram! 

»Szabad verseny*, »szabad szellemi fejlödés«. 
Ezen hangzatos szavakkal dolgoztak a tankönyvvállalat nyilt és 

titkos ellenségei a létesítés ellen. A szabad versenyt féltették az érdekelt 
és nem érdekelt felek. Kérdem már most a tankönyvvállalat ellenzőit, 
van-e, volt-e és egyáltalában lehetséges-e, üdvös-e a szabad verseny 
ott s £.zok közt, akik kevesen vannak? Feleljen erre a tapasztalat, az 
utolsó 30 esztendő. Eddig tankönyvvállalatunk nem volt, mely béni-
tólag hatott volna s a szabad versenyt tönkretette volna, kérdem: 
van-e számbavehetö teol. és vallástani tankönyvirodalmunk?'Van-e 
nálunk választék középiskolai vallástani tankönyvekben a jelenleg fenn
álló szabad verseny és szabad szellem fejlődése mellett? A tankönyv 
vállalat legdühösebb ellensége is kénytelen bevallani, hogy nincs! 
Rálffy egyháztörténetét a múlt század ötvenes éveiben írták s még 
ma is. 40 év után, változatlan alakban, általánosan használt Középiskolai 
tankönyv hibái, fogyatkozásai dacára, holott éppen az egyház
történet tsnításban nagy haladás történt a külföldön. Évek hosszú során 
át a középiskolák alsóbb osztályai számára bibliai ismertetésünk nem 
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volt s református könyvet kellett használni az evang. hittani óráfl. 
Ma, a szabad verseny dicső korszakában van 1, azaz egy. 

Kérdem már most a szabad verseny szószólóit, mivel tudják ezen 
mulasztást igazolni? S hogy állunk a többi valiástani könyvekkel? A 
beavatottak ismerik a helyzetet. Az 1899. évi tiszai kerületi jegyző
könyvben ez áll: »miután kevés megfelelő tankönyvünk van s válo
gatni nincs miben, felhívandó volna a kerületi tanügyi bizottság, 
hasson oda, »hogy a tankönyvírás ne maradjon az egyes szerzők 
privát ügye«. A panasz elhangzott s a szabad verseny a bajt nem or
vosolta. De a legnagyobb gúny e szabad verseny dicső korszakában 
az. hogy habár az egyház fennhatósága alatt álló könyvkiadói vállalat 
nem kellett, a valóságban szankcionálás nélkül könyvkiadói monopólium 
van, amint az nálunk a viszonyoknál fogva máskép nem is lehet. 
Magyarországon evang. középiskolák tankönyveinek kiadásával még 
hosszú időn át sokan nem fognak foglalkozni, mert a vevőpublikum 
aránylag kicsi. S ha itt-ott a vidéken akad is egy-két vállalkozó 
szellem, aki ily könyvek kiadásával próbálkozik, csakhamar be fogja 
látni, hogy verseny e téren lehetetlen s többet nem ad ki valiástani 
könyvet. Mint győztes az kerül ki és marad egyedül, aki olyan vá
rosban lakik, hol a legtöbb középiskolai növendék van s kinek oly 
összeköttetései vannak, hogy a tankönyveket az iskolákba be is tudja 
vezetni. Ezen kiváltságos könyvkiadó könyvei terjednek s így lett 
szankcionálás nélkül nálunk Magyarországon egyházunkon belül, könyv
kiadói monopólium a szabad verseny dacára. 

Kérdem már most; melyik monopólium célszerűbb? Az-e, amely az 
egyház fennhatósága alatt áll vagy az, melyet magánérdek vezet? 

A tankönyvvállalat a szabad szellemi fejlődést nem akadályozta 
volna. A bajor evang. egyháznak van tankönywállalata s van első
rangú teol. irodalma is. Nálunk sem hatott volna bénítólag egyházi 
irodalmunkra; sőt ellenkezőleg, fejlesztette volna azt. Hogy teol. iro' 
dalműnk nincs, annak főoka, hogy nincs kiadó, aki az író mimkáját 
kiadta volna, nincs kiadó, aki az író munkáját fizette 
volna: egyszóval nem volt tér, hol az egyházi író érvényesülhetett 
volna. S ha mi a jnostani szabad versenyt fenntartjuk, a közeljövőben 
sem lesz. De ha níi megtetremtjük a tankönyvvállalatot s tiszta jö;-
vedelmébő' évente 5—TCtOO forintot költünk egyházi írók fizetésére s 
műveknek kiadására, akkor ellenfeleim is bámulnának, mily gazdag 
teol. irodalom keletkeznék egyházunkon belül a legrövidebb idő alatt, 
akkor beszélhetnének szabad versenyről és pedig nemes versenyről? 
Akkor nem áhítoznának annyian a tankönyvíró dicsőségére, mert na
gyobb dicsőséget szerezhetnénk magunknak levéltárainkban felhalmo
zott kincseknek feldolgozásával; és szereznének maguknak egy kis 
pénzt is, tán többet, mint jelenleg, ahol annyi eszkimó leselkedik a 
tankönyvfóka után s miután kevés a fóka, oly nagy az irigység és 
érdekhajhászat. 

Ideális cél lebegett s lebeg ma is szemeim előtt, amidőn tan
könyvvállalat létesítése érdekében annyit küzdök, annyit fáradok s 
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ez az egyházi érdek. EJngem a lankönyvvállalat létesítéséhez önző 
érdek nem köt, sőt ellenkezőleg: nehéz munkától szabadulok meg, ha 
felhagyok vele. De fáj, oly véghetetlenül fáj az a tudat, hogy míg a közel
jövőben kitörő harcra mindenki készül s szellemi fegyvertárait meg-
tlöti, addig mi csak sopánkodunk és jajgatunk. 

Kelt Budapesten, 1901-ben, január 6-án. 
Szerető testvére az Úrban: 

Májba Vilmos s. k. 

A II. Nyilt levél hatása. 
ép oly kedvező volt s nagy tetszést váltott ki, niint caz I-
Nyilt levél, de a végrehajtó l)izottság tankönyvvállalatelleues 
tagjait meggyőzni még sem tudta s ezek minden eszközfiel 
dolgoztak a tankönyvvállalat meghiúsítása ellen. 

Ekkor Májba Vilmos 1901. június 2ö-ére Budapestre a 
tankönyvvállalat barátait egy értekezletre hívta össze, mely 
szervezi) értekezletté alakult át s amelyen elhatározták, hogy 

, a tankönyvkiadó vállalat úgy szerveztessék meg a Luther-
Társaságon belül, illetve mellette, hogy a szervező bizottság
ban csak azon gyülekexjelek és iskolák képviselői foglalhatnak: 
helyet, akik a tankönyvkiadó vállalat barátai s iskoláikban 
a tankönyveket bevezetik. Ezzel Májba Vilmos azt akarta 
elérni, hogy a tankönyvkiadó vállalat megszervezése ne az 
ellenséges indulatú végrehajtó bizottságra bizassék, hanem az 
ügynek barátaira, akik azt megvalósítják. 

A szervező értekezlet javaslata a következő volt, amelyet 
az 1901. szeptemher 23. nyíregyházai közgyűlés elé terjesz
tettek ' ! 

A nyíregyházi közgyűlés. 

A nyíregyházi közgyűlésen a tankönyvvállalat hívei nagy 
többségben voltak, általános lelkesedéssel megválasztották a 
Társaság titkárává Májba Vilmost, hogy áldásthozó eszméjét 
közegyházunk javára megvalósíthassa. 

Csak újból abban tévedtek, hogy az eszme megvalósítását 
nem mint önálló intézményt akartíüv felállítani, araint azt a 
szervező bizottság javasolta, hanem a Luther-Társaságon belül. 

Ezzel a határozattal a Luther-Társaság érdekében véltek 
cselekedni, de valójában a tankönyvvállalat megvalósítását 
hosszú időre meghiúsították a nemes ügy nagy kárára. 

Visszapillantás a Népiratok Korszakára. 1892 -1901-ig. 
Fénzügyl szempontból a »Luther-Társaság« akkoriban 

rendezett viszonyok között élő irodalmi társaság volt, mert az 
egyházi segélyek felét évről-évio tőkésítette sezzel tőkevagyont 
szerzett. 
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Ez Dr. Zsilinszky Aliliály elnök érdeme volt. 
Dr. Zsilinszky elnök törfénettudós és politikus létére jó 

gazda volt. úgy magánéletéhen, mint a közéletten. Nagy po-
iitikai elfoglaltságánál fogva a Társaság adminisztrációjával 
nemigen foglalkozhatott. Megbízott Falvay jegyzőben. 

De politikai é.s egyházi működése terén sohasem feled
kezett meg arról, hogy egy-egy vezető evangélikus politikust 
vagy világi felügyelőt rábírjon a Társaság tagjai sorál)a való 
belépésre. Főleg azon volt, hogy nagyobb egyházi IcöziUetek 
a Társaságot évi segéllyel dotálják, mely segélynek felét tő
késíteni kellett s ezzel gyarapította a Társaság tökevagyonát. 
Mint történetíró, időközönként megajándékozta a Társaságot 
egy-egy szép történeti monográfiával. 

Irodalmi JizemponfhóJ már nem mondliató oly kedvezőnek 
a Társaság mérlege. 

A Társaság irodalmi megmozdulása a legszebljen indult 
az alapítási korszakban Dolesohall Sándor Ede alelnök irá
nyítása mellett, dacára annak, hogy a kezdet nehézségeivel 
kellett küzdenie. Hat év alatt megjelentek: Gyurátz Ferenc 
és Sántha Károly imakönyvei. Bereezky vSándor: »Bibliai tör-
ténet«. Szeherényi Lajos Zs.: »Lnther Márton életrajza*. Barliát 
D.: »Tót naptár«, mint gyakorlati irányú művek. 

Ezzel szemben a »Népiratok Korszakáí)an« Falvay Antal 
irányítása mellett 10 év alatt legnagyobbrészt már csak val
lásos tárgyú népies ell>eszélé.seket adtak ki. Ezenkívül fon-
tosabb egyháztörténeti iratok: Paulik János: í^Hitvallá.sí;. 
Paulik .Tános: »Luther 9ö tétele«. Krizkó Pál: > Melanchthon 
Fülöp leve!e«. Pethes .Tános: »Mplanchtlion Fülöp élete<;. 
Meyer Endre: »Apologia«. Sehrődl .Tózsef: -A magyarhoni 
protestantiznnis hatása a nemzeti szellem fejlődésére«. Öt ívnél 
terjedelmesebb nnnika azonban rsak a két utóbbi volt, ezért 
volt olyan nag.\' a panasz a, Társaság irodalmi iuűködése ellen. 
A tagilletményül adott népiratok értéke a tagsági díj csekély 
részét alkotta. 

A Luther-Tár.'>n-sá(j őszi vándorgyűlései rollnk: 1898-ban 
Sopronban, 1899-lien Szarvason, 19()0-ban Bala.ssagyarmaton, 
19ni-ben Nyíregyházán. 

A Társaság ezen időközben 1892—1901-
bevett 10 év alatt G9.817.--
ami egy évi átlagként 0.981.— 

ig: 
Koronát, 
Kororiát jelent 
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III. Tudományos moveK korszaha. 
A Luilier-Társaság, 

Dr. Zsilinszky Mihály elnök és Májba Vilmos főtitkár vezetésé 
alatt. 1901—1911-ig. 

Á Luthei'-Társasá,i;- törtriietéhen az 1901. (W szeptember 
hó 23-án Nyíregyházán tartott közgyűlés íordulópont volt. 
Májba Vilmosnak a közgyűlésen titkárrá történt megvála^sz-
tása a gyal-oi-lati irány újbóli jejlödését és végleges győzelmét 
jelentette. 

Igaz ugyan, hogy évtizedes kemény harcot kellett végig-
küzdenie Májba Vilmosnak, mig végre üsztroluczky Miklós 
elnöksége alatt szabadoji fejthette ki szervező tehetségét és 
megvalósíthatta a tanköjiyvvállalatot is. 

Zsilinszky Mihály elnöksége alatt Májba Vilmos főtitkár 
törekvése az volt, hogy egyházunk tehetséges íróit a Luther-
Társaság táborába toborozza, itt foglalkoztassa őket és évekre 
kiterjedő, nagyszabású irodalmi program i-évén az egyházi 
élet minden irányú etikai és gyakorlati szükségleteit kielégítse. 

Abban az időben ugyanis nevesebb íróink közül sokan, 
de különösen a. pozsonyi theologiai akadénua tanárai ott szor
goskodtak a Protestáns Irodalmi Társaságban és a Luther-
Társaságtól távoltartották magukat. 

Az ország jeles egyházi íróinak a megnyerése ('létkér
désévé vált a Társaságnak, mert csak ezek segítségével ad
hatott ki olyan művekei, amelyek kiválóak is voltak és a 
gyakorlati irányt is szolgáltak. Miután a tankönyv-
vállalatot az akadékoskodok miatt rögtön megvalósítani nem 
lehetett. Májba Vilmos főtitkár hatalmas taggyüjtő akciót in
dított meg s ezzel a rendes tagok számát néhány év alatt a 
kétszeresére emelte. 

Ebben az üdvös iiiunkában támogatta Majlia főtitkárt 
Dr. Zsilniszky Mihály elnök és Dr. tándori Kéler Zoltán, 
a Társaság ügyésze, aki eb))en a tisztéten a Társaság anyagi 
boldogulását és felvirágoztatását egyházunk életkérdésének 
tekintette é« gondosan őrködött afelett, hogy a tagdíjhátralékok* 
felszaporodása ne kockáztassa a Társaság anyagi prosperitását. 

Viszont a Társaság eszményi céljait azzal segítette elő Dr. 
lándori Kéler Zo1tá]i, a Tár.saság ügyésze, hogy nagy pálya-
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díjat tűzött ki egy. a Társaság által kiadandó lelkipásztorkodás-
tan megírására. 

A pályadíjat Csiky Lajos debreceni theologiai tanár műve 
uyertn meg. 

A gyakorlati irány céltudatos követése virágzásnak in
dította a 'Társaságot. Bekövetkezett az az idő, mikor a Tár
saság egyre nagyobb feladatokra vállalkozhatott. 

TÍZ év eredménye. 

Az 1901—1911-ig terjedő években Zsilinszky Mihály 
elnök és Májba Vilmos főtitkár vezetése idejében a nagyértékü 
művek egész sorozata jelent meg a Társaság kiadásában. 

Ezek között első helyet kétségtelenül Luther Műveinek hat 
kötetből álló magyarnyelvű kiadása — egy száznyolcvaníves 
gyűjtemény — foglalja el. 

ADr. MasznyikEndre szerkesztésében megvalósított ezeii 
nagyszabású egyházirodaimi vállalkozásnak, Luther Művei ki-

. adásának, az volt a célja, hogy a németül nem tudó theolo-
gusainknak, lelkészeinknek, egyházfelügyelőinlcnek és egy
házunk egyéb tagjainak is lehetővé tegye azt,"hogy behatol
janak a nagy reformátor szellemvilágába. 

A művelt evangélikus közönség számára készült, öt ívnél 
terjedelmesebb kiadványok közül feljegyzésre méltó: Paulik 
János: »Konfirmációs emlékönyv«-e. Payr Sándor: »Hárfa 
hangok« e. vallásos költemény gyűjteménye. Nilsen—Szebe-
rényi: »Egyháztörténet a művelt közönség számára«. Raffay 
Sándor: »A reverzális«. Raífay Sándor: »Házi oltár«. (Elmél
kedések házi istentisztek íek számára.) Klaveness—Szeberényi: 
»Az evangélium a jelen kornak hirdetve«. Dekopet—Adorján: 
»Ifjak fcalauza«. Pfenniiigsdorf—Haits: »Krisztus a modern 
szellemi életben«. Kapi Gyula: »Magyar éneklő karok«. Kapi 
Béla: »Az én vallásom Krisztus vallása«. Hetvényi—Jausz— 
Adorján: »Bibliai olvasókönyv«. 

A más vallásúak közé ékelt szórványok és hívek részére 
megszervezte a Társaság az ünnepi beszédek ingyenes ki
osztását. Evégből prédikációkat írtak: Dr. Geduly HenrMc, 
Bachát Dániel, Dr. Kovács Sándor, Sdioltz Gusztáv, Dole-
schall Sándor, Scholtz Ödön, Paulik János. 

»Egyházunk nagyjai« címen sorozatos emlékfüzetek je-
• lentek meg. Ezek a füzetek egj^házunk kimagasló férfiainak 
működését állították a jelen kor közönsége eíé. 

Megemlítendők: Payr Sándor: »Erdősi Szilveszter János«; 
Stromp László: »Apácai Cseri János«; Payr Sándor: »Máj'ia( 
Dorottya«; Kovács Sándor: »Bocskay István« (három nyelven); 
Paulik János: »Gerhardt Pá]«; Kapi Béla: »Pálffy Józ3ef«.; 
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Zsilinszky Mihály: »Wallaszky Pák; Dr. Antal Géza: »A 
gályarab szabaditó« emlékfüzete. 

A hívek vallásos érzületét szolgálta a Társaság művészi 
kivitelű keresztelési esketési és konfirmációi emléklapok ki
adásával is. 

^ Luther-Társaság őszi vándorgyűlései voltak e korszak
ban 1902-l)en Kőszegen, 1903-ban Űjvidéken, illetőleg Tor
zsán, 1904-ben Komáromban, 1905-ben Miskolcon, 1906-ban 
Pozsonyban, 1907-ten Győrött, 1908-ban Kiskőrösön, 1909-l)en 
Kassán, 1910-ben Budapesten, 1911-ben Besztercebányán. 

Statisztikai összehasonlítás az előbbi korszakokkal: 
1. Alapítási korszakban bevétel 6 év alatt . . . 29.945 K. 
2. Népiratok korszakában bevétel 10 év alatt . . fi9.817 K. 
3. Tudományos művek korszakában bevétel 

10 év alatt 173.048 K. 

Évi átlagban ezek a számok ezt mutatják: 
1. Alapítási korszakban volt az évi átlag . . . 4.990 K. 
2. Népiratok korszakában volt az évi átlag . . 6.981 K. 
3. Tudományos művek korszakában 17.304 K. 

Ezek az adatok mutatják, mily hatalmas fejlődésnek indult 
a Társaság Zsilinszky Mihály elnök és Májba Vilmos fő
titkár alatt. 
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lU. A Luiher-Tarsasag lenyHora. 
Osztroluczky Miklós világi elnök. 
Scholtz Gusztáv egyházi elnök. 

br. Láng Lajos világi alelnök. — Veress József egyJi. alelnök. 
Májba Vilmos ügyvezető főtitkár. 

1911—1918-ig. 

A igyakorlati irány győzelme teljes lett az 1911. échen 
Budapesten tartott Luther-Társasági közgyűlésen, amikor Osz-
troluczky Miklóst elnökké választották meg Dr. Zsilinszky, 
Müiály helyére. Ezen a közgyűlésen Falvay Antalt, a tan
könyvvállalat kerékkötőjét nem választották meg újból jegy
zővé s vele együtt buktak ki mindazok, akik a tankönyv vállalat 
ellenségei voltak. De beválasztották a Luther-Társaság elnök
ségébe Veress József esperest, az »Evang. Egyház és Iskola« 
c. lap szerkesztőjét, mint egyházi alelnököt, — a gya'korlati 
irány egyik lelkes hívót. Titkárul pedig Dr. Szentiványi Gézát, 
Ez fordulópont volt a Luther-Társaság életében. Ekkor kezdett 
érvényesühii a Luther-Társaság életében az az irányzat is, 
amely a tankönyvvállalat megalkotása által a Társaság jövőjét 
akarta biztosítani egy ki nem apaciö és meg nem s2unő jöve
delmi forrás feltárásával. 

Osztroluczky Miklós elnöklete és Májba Vilmos főtitkár 
ügyvezetése mellett a Luther-Társaság új gyakorlati irányával 
bámulatos munkásságot fejtett ki, mely éreztette hatását köz
egyházunk minden terén. A Luther-Társaság számottevő té-
7V(ljezővé vált közegyházunk életében, sokoldalú, eredményes, 
áldásos munkássága folytán. Elve volt, hogy ott, hol irodalmi 
téren eredményes munka folyik a közegyházban, azt támo
gatni kell, de ugyanalckor oly ugart is kell művelés alá venni, 
ahol munkáskéz még nem dolgozott. 

Miután Kaczián János szerkesztése alatt az Evangélikus 
Családi Lap sehogy se prosperált és csak tetemes ráfizetéssel 
volt fenntartható, ennek következtében az 1911. évi budapesti 
rendkívüli közgyűlés beszüntette az Evangélikus Családi Lapot 
és állandó támogatásban részesítette a Kapi Béla által kitűnően 
szerkesztyett y>Harangszó« című népies lapot. 

Ugyanakkor azonban a művelt közönségnek nem volt 
egyházi lapja. Evégből megindult az elnökség javaslatára a 

23 



Luther-Társaságon belül az »Ösvény« című folyóirat, mely 
Kovács Sándor theol. tanár szerkesztésében jelent meg s magas 
színvonala által csakhamar a művelt közönség tetszését 
•nyerte meg. 

Belmissziő. 
A belmissziő abban az időben a magyar evangélikus 

egyházunkon belül meglehetősen töretlen ugar volt. 
Az egyetemes gyűlés felhívására a Luther-Társaság ki

adta a »BehTiisszió« című folyóiratot, felelős szerkesztője Májba 
Vilmos főtitkár lett. Mellette mint vidéki társszerkesztők mű
ködtek: Kupi Bélu, akkori körmendi lelkész, Paulik Jánon, 
nyíregyházi lelkész és Pröhle Henrik pozsonyi lelkész. Májba 
Vilmos főtitkárt szerkesztési munkájában hathatósan támo
gatták: Dr. Kotyser Szilárd, a gazdasági bízott ság elnöke s 
tíel'tenreich Kornél egyházt,anáe-sos. 

A »Belmisszió« folyóiratot minden lelkészi hivatal ivgyen 
kapta, akár tagja volt a lelkész vagy gyülekezete a Luther-
Társaságnak, akár nem. Habár az egyetemes gyűlés szub
vencionálta a lapot, kiadása mégis nagy áldozatot jelentett a. 
Társaságra nézve, mert évi átlag 2000 aranykorona ráfize
téssel járt. De a Társaság vezetősége örömmel hozta ezt az 
áldozatot, hogy magyarhoni evangélikus egyházunkban a bei-
missziói munkát előlsbre vigye. 

A yiBelmisszióv- lap úttörő volt. Lappéldányai a Luther-
Társaság legkedveltebb kiadmányai közé tartoztak. Munka
társai között látjuk hazánk minden tollforgató lelkészét, theo-
logiai tanárát. A »Belmisszió« szerkesztősége annyira túl volt 
halmozva értékes kéziratokkal, hogy Májba főtitkár a javából 
válogathatott és ilyformán a lap színvonalát mindig magasan, 
tarthatta. A katonai kórházakban a sebesült katonák nagy 
szeretettel olvasták a »Belmissziót«, mert ez a lap sohasem 
kerest(í a különböző vallásfelekezet&k közti ellentét szítását, 
hanem ellenkezőleg, ismertette valláskülönbség nélkül a kü
lönböző vallásfelekezeteknél bevált missziói intézményeket, mint 
követésre méltó példákat. 

Harctéri és kórházi iratter}esztő misszió. 
A Luther-Társaság a »Belmisszió« folyóiratban nemcsak 

másokat buzdított a l^lmisszió végzésére, hanem maga is e 
téren előljárt. Májba Vihnos főtitkár a háború alatt egy jól 
bevált harctéri és kórházi iratierjesztő missziót szervezett és 
Irányított, mely úgy az evangélikus egyháznak, mint a Luther-
Társaságnak dicséretére vált. 

A róm. kath. egyházban a hatalmas Szent István Társu
latra hárult a nagy feladat, hogy a harctéri és kórházi misszió 
nehéz és költséges feladatát teljesítse. A református egyház-
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boM iieiu a Piot. Irodalmi Társaság tel.jesítette ext a szük-
ség'es és nemes szolgálatot, a háborús iratterjesztö missziót, 
hanem a református konvent és a ref. egyliázkerületek. Az 
evnngélilcufi egyházban azontHív a, L'uther-Társnságtól várták 
a Imretéri és kórházi mi.'iszió teljesUéséi. 

És a Luther-Társaság Osztroluczky elnök és Májba Tő-
titkár vezfítése alatt azutáu tecsülettel meg is feíelt ennek a 
nagy feladatnak és felmentette a hivatalos egyházi szerveket 
ennek a nehéz és felelősségteljes munkának a teljesítése alól. 

A Luther-Társaság által kiosztott háborús kiadványok 
pénzértéke volt: 

1914. évben Iá.774.— aranykorona 
1915. évben . . . . . 32.318.— aranykorona 
1916. évben 14.840.— aranykorona 
1917. évten 9.854.— aranykorona 

összesen: 72.786.— aranykorona 
Ilyen nagyértékű kiadványokat osztott szét a Társaság! 

E téren a Luther-Társaság a róm. kath. Szent István Tár
sulattal nemes versenyt folytatott. 

Májba Vilmos főtitkár azonlxin nemcsak mint a kórházi 
misszió irányítója, hanem mint harctéri imakönyvszerzó is 
szerzett érdemeket. 

»Harctéri Imakönyv«-e és »Hadikórházi Imakönyv<;-e köz
kedveltségnek és nagy kelendőségnek örvendett. 

Izabella, főhercegnő, főudvarmesteri hivatala útján, hőseink 
részére nagyobb viennyiséget rendelt a Majba-féle imaköny-
vekből, mert a hadbavonult katonák naffyon kedvelték azokat. 

»Szívhezszóló, rövid és velős imádságai, a jól választott, 
énekversei kint a harctéren éi)úgy, mint a kórházakban sok 
törődött és szomorodott, szívnek nyújtott vigaszt.« így írt 
egy katonalelkész amiakidején Májba ima;könyveiról a »Bel-
misszió című lap 11. évf. 205. oldalán. 

A Luther-Társaság Osztroluczky ebiök és Májba főtitkár 
irányítása mellett, a háború alatt áldásos )->elmissziót végzett-
és ezáltal elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

Pénzügyi adminisztráció. 
Hogy a Társaság a harcti«'>.ri éíi kórházi missziót telje

síthette, főleg annak köszönhető, hogy a Társaság pénzügyi 
megalapozása elsőrangú volt s minden vállalkozása, amibe az 
akkori veze-töség: Osztroluczky elnök és Májba főtitkár bele
kezdett, jelentékeny pénzügyi haszonnal járt. 

Hasznothajtó vállalkozás volt a könyvkereskedés is, mely 
évente tiszta fölösleget szolgáltatott be a központi pénztárba. 
A legutóbbi időkben kiadott gyakorlati irányú kiadványok útján 
járó bevétel is évről-é\TX? emelkedést mutatott. 
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A Társaság készpénztőkéje az Osztroliiczky—Majl)a-féle 
hat évi vezetés alatt 11.532 araaiykoronával gyarapodott, da
cára annak, hogy a hadikiadványokra nagy összegeket kelletr. 
fordítani. 

De hatalmasan gyarapodott a Társaság vagyona a tau-
könyvvállaJat révén is, mely az 1918 végén történt átadás 
alkalmával tisztán 140.368 aranykorona értéket képviselt, » 
40o/o könyvkereskedői és adminiszíracionális költség levonása 
után. 
Hjúsági könyvtártípus vállalat. 

Áldásteljes és pénzügyileg is eredményes vállalkozása volt 
Májba főtitkániak, az ífjiUógi könyvtártípus rálhdat mcg-
szervezéae is. Az ifjúsági köiiyvtártipus vállalat nagy jelen
tőségű volt úgy a közegyházra, mint a T.uther-TársaságTa 
nézve. 

A Luther-Társaságnak a könyvtártípus vállalatnál rövid 
három év alatt 6.499 aranykorona tiszta, nyeresége volt. ant-l-
kül, hogy egy fillér tőkét iTefektetett volna ebbe a vállal
kozásba. 

Egyházi szempontból az evang. ifjúsági könyvtártípusok 
felbecsülhetetlen értékűek. Protestáns öntudatot ébresztenek 
az ifjúságban. 

A népművelésnek kétségtelenül egyik leghatásosabb esz
köze a könyvtár alapítás* s a vele j<áró kcinyvolvasás. 

A Luther-Társaság egyessége a tót Zpevnik-Társasággal. 
A Luther-Társaság vezetősége hazafias szempontból is 

üdvös egyességet kötött a Zpevnik-Társasággal. Ezzel az 
egyességgel a Luther-Társaság különösen a tót nyelvű egyház
községeinket akarta szolgálni. A Társaság 1916. évi jelenté
sében többek között ezeket olvassuk: 

»Tótajkú népünkről sem feledkeztünk meg. A Zpevnik-
Társasággal abban állapodtunk meg, hogy a két Társaság leg
jelesebb kiadványait kölcsönösen lefordíttatjuk s kölcsönösen 
terjeszteni fogjuk. Sajnos, a háborús viszonyok miatt a tervet 
csak részlegesen valósíthattuk meg. A Zpevnik-Társaság ki
adhatott három füzetet, úgymint: Franyo Gyurátz: Modlitba 
dietok (A gyermek imája): 2. Béla Kapy: .llvo sa Martonovi 
Blazovi povodilo (Kovács Béla esete): 3. Franyo Gyurátz: 
Za Boha Otcium (Istenért, liazáért).« 

A Luther-Társaság viszont kiadott két ilyen füzetet. 1. 
Franyo Gyurátz: Spevnik Matkin. 2. Ladislav Torkos: Suzanie 
ocistuje (A bánat tisztít.) 

Ez az egyesség a tót nyelvű népiratokiiak terjesztésével 
a hazafias szellemet akarta ápolni tót nyelvű egyházközsé
geinkben. 
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TankOnyvufilialat. 
Az Osztroluczky Miklós elnök és Májba Vilmos főtitkár 

vezetése alatt álló Luther-Társaság összes megvalósított tervei 
között kétségtelenül a legnagyobb szabású az 1916-ik évben 
megvalósított tankönyvvállalat terve volt. 

A tankönyvvállalat úgy erkölcsileg, mint anyagilag Jd-
tűnően sikerült. Irodalmi tekintetben a tankönyvek megálltak 
a kettős kritikát. Megfeleltek úgy az egyházi, mint a vallás 
és közoktatásügyi minisztériumi approbálás követelményeinek 
is. A bírálók elismeréssel nyilatkoztak a Társaság könyveiről. 
Kiállítás és klisék tekintetében pedig a tanüvönyvek első-
rendűek voltak, aniennyiten a híres békebeli Morelli-féle fa
metszetes klisékkel vannak feldíszítve. Ezeknek csekély díj 
mellett való megszerzése Májba Vilmos főtitkárnak az érdeme 
volt. A Bonenyik-jéls szépen illusztrált földrajz-könyv tnég 
ma is jS'acf:t/-Magyararszág propagandáját szolgálhatná, lm 
már nnint Csonka-Magi/arország jöldrajzi tankönyve el is 
évülf. NíigyoJi ajánlatos volna jiifalomkönyvként való ter
jesztésire. 

De lássuk a Luther-Társaság tankönyvvállalatát anyagi 
vonatkozáslian is. 

Megalapozása, keresztülvitele természetesen sok anyagi 
nehézségbe ütközött. Hisz arról volt szó, Tiogy egyszerre 20 
ta7ikömjvet, egyenként 10.000—20.000 példányhan kellett ki
adni s a megfelelő kliséket megszei-^^zni, mert különben elvész 
a monopólium. 

A feladat nagyságát mi sem mutatja jobban, mint az, 
hogy a következő tankönyvek niegíratása, engedélyeztetése, ki-
nyomatása, együtt és egyszerre való megjelenése terhelte a 
Társaságot. 

1. Bognár és Kárpáthy: Énekeskönyv. Az evang. elemi népiskolák 
III—IV. osztálya számára. 

2. Bognár és Kárpáthy: Énekeskönyv. Az evang. elemi népiskolák 
V—VI. osztálya számára. 

3. Hittig Lajos: Számtan. Az elemi iskolák II. osztálya számára. 
4. Hittig Lajos: Számtan. Az elemi népiskolák III. osztálya számára. 
5. Hittig Lajos: Számtan. Az elemi népiskola IV. osztálya számára. 
6. Hittig Lajos: Számtan és mértan. Az evang. elemi népiskolák 

V. osztálya számára. 
7. Hittig Lajos: Számtan és mértan. Az evang. elemi népiskolák 

VI. osztálya számára. 
8. Kiss Sándor: Magyar alkotmánytan. Az evang. elemi népiskolák 

V—VI. osztálya számára. 
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9. Krecsmarik Endre: Gazdaságtan. Az evang. elemi népiskolák 
V—VI. osztálya számára. 

10. Krecsmarik Endre: Természetrajz. Az evang. elemi népiskolák 
V. osztálya számára. 

11. Krecsmarik Endre: Természetrajz. Az evang. elemi népiskolák 
VI. osztálya számára. 

12. Krug Lajos: Magyar nyelvgyakorlókönyv. Az evang. elemi nép
iskolák II. osztálya számára. 

13. Krug Lajos: Magyar nyelvgyakorlókönyv. \z evang. elemi nép
iskolák III. osztálya számára. 

14. Krug Lajos: Magyar nyelvgyakorlókönyv. .Az evang. elemi nép
iskolák IV. osztálya számára. 

15. Krug Lajos: Magyar nyelvgyakorlókönyv. Az evang. elemi nép
iskolák V. osztálya számára. 

16. Krug Lajos: Magyar nyelvgyakorlókönyv. Az evnng. elemi nép
iskolák VI. osztálya számára. 

17. Dr. Szigethy Lajos: Magyar történet életrajzokban. Az ev. elemi 
népiskolák V. osztálya számára. 

18. Dr. Szigethy Lajos: Magyar történet életrajzokban. Az ev. elemi 
népiskolák VI. osztálya számára. 

19. Remenyik Lajos: Földrajz. Az evang. elemi népiskolák III—IV. 
osztálya számára. 

20. Zámbory és Krecsmarik: Természettan és vegytan. .\z ev. elemi 
népiskolák VI. osztálya számára. 

Ehliez niiiiiiiiálisau 65.000 ar. korona keltett s a társa
ságnak nem állott rendelkeí'vésére több, mint 20.000 arany
korona. Ezeket a nehézségeket Májba Vilmos főtitkár a Xuther-
Társaság csekély forgótökéjével is le tudta győzni. 

A befektetett töke rövid időn l.>elül egészen megtérült, 
dacára aimak, hogy sok gyülekej'yet fel,nem fogván a tan-
könyvvállalatnak nagy anyagi előnyeit ós a jövőre kiható 
áldásait, nem hajtotta végre az egyetemes gyűlés kötelező 
határozatait és a taidcönyveket nem vezette be. 

Mikor Májba Vilmos főtitkár, a tankönyvvállalat megszervező
je, 1918. december hó 2-án átadta utódjának a Luther-Társa.^g 
értékeit, az átadási jegyzőkönyv tanúsága szerint a tankönyvi 
és únakönyv készlet tisztán 140.068 aranykorona értéket kép
viselt, mely összegből már le volt vonva a 40o/o-os adminisztrá-
cionális költség és így a tankönyvvállalatra eső 125.000 arany
korona tiszta nyereség, a befektetett tőkének 200o/o-a, azaz 
kettőszáz százaléka volt. (Lásd 1921. évi Ösvényt, 106. oldal 
az átadási jegyzőkönyvet~és 120. oldalon a Xuther-Társasági 
vagyonkimutatást.) 

Mindezekből kitűnik, hogy a 'tankönyvvállalat a Társa
ságnak fényes erkölcsi és anyagi sikerrel járó vállalkozása 
volt. Megalkotásával a Luther-Társaság, mint jubiláris alkotás, 
méltó betetőzését nyerte. 
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Ho^̂ y anyagi síjenipoiithól milyen fényes vállalkozás volt 
a taiiköiiyvvállalat megalkotása, iinitatja az a tény, Iiogy Magba 
Vilmo-s főtitkársága alatt tisztán jöverlelmezett: 

1916. évben 14.ÖÜ0 ar. K-t 
1917. évben 16.223 ar. K-t 
1918. évljen (még az iuterregnmn idején is) b̂ j-SfiS ar. K-t 

Tehát átlag évenként lö.OOÜ aranykoronát tisztáai. 
S ezt az eredményt elérte Májba Vilmos főtitkár akkor, 

amikor a magyar gyülekezetek küzül csak egyharmada ve
zette l>e a tankönyveket, holott, mint monüpuliuuimal bíró tan
könyveket, az összes magyar gyülekezeteknek be kellett volna 
azokat vezetniük az iskolákba. Ha annakidején valamennyi 
gj'ülekeze.t Ijevezeti az iskoláiba a tankcinyveket, akkor a 
haszdu a háromszorosára emelkedett volna. 

Osztroluczky Mikló.'i elnök és Májba YUDIU.S jőtitkúr vissza
vonulásával — sajnos — ez a nagy jövedelmet hajtó alkotás 
is elsorradt. 

Mit jelentett a taakönyvválialatbati fekvő vagyonérték a Luther-
Társaságra? 

.Teleutette azt, hogy úgy a tankönyvek értéke és a 'tan
könyvekből származó tiszta jövedelem valutáris aranyérték 
volt, amely az értékpapíiok é.s pénzérték csökkenésével arany
értéknek megfelelően vi.íórizálódott. Az érlékpapírókban fekvő 
vagyon zuhanásszerűen elértéktelenedett;^ tankönyvválkilat-
ban lévő vagyon értékúiíó volt, mint a- ház. vagy föld. "txigy 
az arany. 

Ez a vagyon hozz:ié.rtő kezeljen új fejlődésnek alapja 
lehetett volna a devalv.'ieiós korszakban. A konjunktúra is 
kedvezett a helyzetnek, mert abban az'időten tankönyvhiány 
volt. A rendszerváltozás-korszak új főtitkárának egyebet sem 
kellett volna csinálnia, mint gondoskodni arról, hogy a már 
sok helyen az iskolákban l>evezetett tankönyvek az iskolákkal 
megvétessenek és az ebből folyó tiszta jövedelem újabb tan^ 
könyvekbe fektettessók. 

Miaidezt az új főtitkár nem cselekedte, így azuhin az 
átvett értékálló vagyon dacára a Társaság rohamosan siklott le 
arról a sziklaszilárd gazdasági talapzatról, amelyre Doleschall 
Sándor alelnök, Zsilinszky Müiály és (Jsztroluczky elnökök 
és Májba Vilmos főtitkár előrelátó, céltudatos gazdálkodása 
emelte. 

Az Osztroluczky Miklós elnöksége és Májba Vilmos fő
titkársága alatt lefolyt korszak az elért eredmény foly
tán kétségtelenül a Luther-Társaság fénykorának tekinthető^ 
amely után — sajnos — csak visszaesés, elszegényedés és el
sorvadás következett. 
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A Lulher-Tarsasag statisziiKai adaiai. 
Alapításiul — a Knyxor uegéig. 

Á Luther-Társasáf;- fénykorának î yaz jelentőséire aí>I)ól a 
statisztikai kimutatásiul domborodik ki, amely a Társaság 
különböző korszakait hasonlítja össze és más egyíiázi irodalma 
társulatok működésével párhuzamba állítja. 

A) 

A Luther-Tfirsasag KiliQnbOzo KorszaKainaR 
statisztikai összehasonlítása. 

1. 
Alapítási korszak. 

188H--1891. Tartama 6 év. 
Elnök: Hunfalvy Pál. 

Alelnök: Dolesehall Sándor Ede, mint ügyvezető. 
6 év bevétele 29.94ii. - K. 

Egyévi átlag . . 4.990. K. 
2. 

Népiratok korszaka. 
1892—1901. Tartama 10 év. 

Elnök: Zsilinszky Mihály. 
Főtitkár: Seholtz Gusztáv. 

.Tegyző: Falvaj'^ Antal, mint ügyvezető. 
10 év bevétele 09.817.— ív. 

Egyévi átlag . . 6.981.— K. 
o 
• >. 

Tudományos müvek korszaka. 
1902—1911. Tartama 10 év. 
Elnök: Zsilinszky Mihály. 

Főtitkár: Májba Vilmos, mint ügyvezető. 
10 év bevétele 173.048.— K. - - '••'; 

Egyévi átlag . . 17.304.—K. 
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A Társaság fénykora. 
1912—1918. Tartama 7 év. 
Elnök: Osztroluczky Miklós. 

Főtitkár: Májba Vilmos, mint iifryvezető. 
Hétévi i'endes bevétel 148.654.— K. 
Tankönyvvállalaltliól 46.58Ü. - K. 195.240.— K. 

Egyévi átlag . . 27.891.-- K. 
A lénykor bevételének évi 27.981 koronás átlaga mutatja 

legjobban a Ijutber-Társaság hatahnas l'ejlőclé.sét az előző 
korszakokhoz képest. 

De ezt a fejlődést a maga teljességében csak akkor látjuk 
valóban, ha szemügyre vesszük a fénykor utolsó három esz-
t/endejének a bevételeit, amikor már a tankönyvvállalat nagy 
jövedelme gyarapította a Társaság vagyonát. 
Az 1916. évben volt: 

a rendes évi jövedelem 
a tankönyvvállalatból 

Az 1917. évljen volt: 
a rendes bevétel 
a tankönyvvállalatból 

Az 1918. évben volt: 
a: rendes bevétel 
a tankönyvvállalatból 

25.528.— 
14..500.— 

18.783.— 
16.223.— 

19.764.— 
15.863.— 

K. 
K. 

K. 
K. 

K. 
K. 

ossz.: 

ossz.: 

ossz.: 

: 40.028.— 

: 35.006.— 

: 35.627.— 

K, 

K. 

K, 

Tehát a fénykor utolsó három esztendejében a Luther-
Társaság bevételei a tankönyvvállalat révén hatalmasan fel
szöktek. S ez a bevételtöbblet nem származik sem államse
gélyből, sem egyházi segélyből, hanem, oly pénzforrásból; 
fakad, amely függetlenítette a Társaságot minden idegen l>e-' 
folyástól s biztos pénzügyi alapra helyezte a társaság jövőjét, 

B) 
A Luther-Társasig 1916. fiúi számadatai össze

hasonlítva a Protestáns irodalmi Társaság 
1916. eui szamadataiuai. 

Az Osztroluczky Miklós elnök és Májba Vilmos főtitjkár' 
irányítása alatti Luther-Társaság működését akkor fogjuife 
helyesen értékelni, ha párhuzamba állítjuk hazánk legnagyobb 
és elismerten szép eredmépnyel működő Protestáns Irodalmi 
Társaság működésével. ! • > 
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Az 1916. esztendő kiválasztása iitnu ötletszerű, liauein a/Xn-t 
vétetett az összehasonlítás alapjául, mert ez az év közvetlenül 
megelőzte a jubiláris közgyűlést. 

Az összehasonlítás a következőket állapítja meg: 

Protestáns 
Irodalmi 
Társaság 

Luther 
Társaság 

MŰKÖDÉSE KITERJED 
3 millió 1 millió 
protes- evangéli-
tánsra kusra 

J e g y z e t 

t«16. évben 1 1643 tag 
T A G L É T S Z Á M 

1769 tag Dacára annak, hogy a Luther-
Társaság működése csak 1 millió 
evangélikusra terjed ki, mégis 
több tagja volt, mint a Protes
táns Irodalmi Társaságnak, mely
nek működése 3 millió protes
tánsra terjed ki. 

1912. évben 
1916. évben 

139.169 K 
137.067 K 

2.102 K-
val apad 

T Ö K E V A G 
55.803 K 
65.486 K 
9.683 K-

val nőtt 

Y O N 
A Luther-Társaságnál a tökéhez 
hozzájön még a Tankönvvválla-
latból származó 140,068 K-t ki
tevő vagyonszaporodás. Ezzel a 
Lüther-'l ársaság vagyona meg
háromszorozódott, míg ugyan
azon idö alatt a Prot. írod. Tár
saságnál apadást látunk a háború 
okozta nehézségek miatt. 

1916. évben 
a) Társasági 
b) Károlyi 

alapnál 
c) Tankönyv-

vállalatnál 
Összesen: 

16.744 K 

6.727 K 

- • — K 

23.471 K 

B E V É T E L 
A Protestáns Irodalmi Társaság 

25.528 K bevételei nem érték el a 24.000 
K-t, ezzel szemben a Luther-Tár-

—.— K saság rendes bevételei felülmúl
ták a 25.000 K-t, a Tankönyvvál-

14.500 K lalat bevételeivel együtt pedig 
40 028 K 40.000 K-nál is többre rúgtak. 

1916. évben 
a) Társulati 

kiadvá
nyokra 

h) Károlyi 
alapnád 

e) Tankönyvi 
kiadvá

nyokra 
összesen: 

KIADVÁNYOKRA FORDÍTOTT ÖSSZEG 
Irodalmi társaság működési in-
tenzivításának a mértéke a ki
adványokra kiadott összeg. E te
kintetben a Luther-Társaság mü-
'íödése csekély tőkéjéhez mérten 
kétségtelenül nagyarányú volt. 

10.687 K 

4.435 K 

K 
15.122 K 

15.344 K 

K 

25.094 K 
40.438 K 
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Protestáns 
Irodalmi 
Társaság 

Lutlier 
Társaság I e g a z e t 

1914. 
1915. 
1916. 

évben 
évben 
évben 

nincs 
nincs 
nincs 

15.744 K 
32.318 K 
14.840 K 

A KIOSZTOTT HÁBORÚS KIADVÁNYOK PÉNZÉRTEKÉ 
Fényes a Luther-Társaság mű
ködése a háborús misszió terén 
is. E tekintetben a Luther-Tár
saság vetekedett a hatalmas róm. 
kath. irodalmi társaságokkal. 
Amit az evangélikusoknál a Lu
ther-Társaság teljesített, azt vé
gezte a reformátusoknál az egy
ház közigazgatási apparátusa. 

IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRTÍPUS VÁLLALATNÁL ELÉRT NYERESÉG 
1916. évvégéni nincs | 6.495 K 

1916. évben | 

A reformátusoknál a könyvtár
típus vállalattal az egyház köz
igazgatási apparátusa foglalko
zott. 

KÖNYVKERESKEDÉS FORGALMA 
nincs I 40.491 K 

LELKÉSZI HIVATALOKNAK INGYEN KÜLDÖTT FOLYÓIRAT 
Évenként nmcs Belmissziói 

folvóírat. 
A Luther-Társaság ebben az idő
ben megalapította és fenntartotta 
a »Belmisszió« című folyóiratot, 
amelyet minden evangélikus lel
készi hivatal ingyen kapott. 

Az összehasonlítást mindkét Társaság 1916. évi Jelenté
séből állítottuk összie. Távol áll tőlünk, hogy mi ezzel ax 
összehasonlítással a Prot. lixxlahni Társaság működését kiseb
bíteni akarnók, sőt ellenkezőleg, a leg-nagyobb elismeréssel 
adózunk a Prot. Irodalmi Társaság vezetőségének. Célunk 
ezen kimutatással csak az volt, hogy elfogulatlan bírálók a 
Luther-Társaság működését helyesen értékelhessék. 

A fentebb tett összehasonlítás azt is bizonyítja, hogy a 
Luther-Társaság Osztroluczky Miklós elnök és Májba Vilmos 
főtitkár vezetése alatt hivatása magaslatán állott és elismerést, 
dicsőséget szerzett az evangélikus egyháznak. 

Valójában joggal mondhatta, a lelépő vezetőség — Osztro
luczky Miklós elnök és Májba Vilmos főtitkár — a társasági 
búcsújelentésében: 

»A tisztünkkel Járó kötelezettségünknek mindenkor 
a legjobb igyekezettel tettünk eleget és ez alapon a 
Luther-Társaság vezetősége tán mégis csak némi jogo
sultsággal mondliatja magáról: Militavi non sine glória! 

Isten áldása a Luther-Társaságon!« 
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Mi pedig, mint a Luther-Társaság króuikásai, sajnálatlai 
niegállapítliatjuk, hogy azx)n a napon, amikor 1918. évi de-
(.'ember 2-án Májba Vilmos főtitkár utódjának, a rendszer
változás főtitkárának átadta a Luther-Társaság összes vagyoni 
értékeit és ezzel a vezetés átment a »rendszerváltozást« kö
vetelt kisebbség kezéte, — ekkor azután le is tűnt a Luther-
Társaság féjiijlccrra. 
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