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2. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 41. szám.

Hozzád szolok ma, Uram,
aki) mikor sötétség volt a mindenséqben, a világosság csóváját dobtad a sötétbe és halálnak~
sötétségnek, chaosnak hatalma megtört. Es a mi számunkra megfoghatatlan és megközelít-
hetetlen isteni értelmeddel észseerű, harmóniJkus világot teremtettél. Es ennek a világnak
egyetlen értelmes 'lényévé az embert tetted, amikor isteni lelkedet lehelted belé. Es tenye-
redben, mint egy 'szent ámpolnában tartod aeáto. az embert és bajoknak és jajjoknak ren-

: qeteqében is kegyelmednek örök tenyességű glóridjával fonod köriiz életét.
Hozzád szólok ma, Uram; aki, amikor az ember azon a ponton' volt, hogy elneszit-:

sen Téged, hogy célnélküli ideodákban olyan uiakr« téved.jen, amelyek nem a Te utaid, hogy
megbomlott elmJével és életműezerekkel sikoltva vesse magát a százarcú Sátán kaórjai közé ...
ideadtlad nekünk magadat a Te szentséges Fiadban) aki báránynak külsejét vette .mCkgára,
hogyabárányokhoz közel léphessen, akinek a szent vére mosto. fehérre a mi fekete lelkünket.

, Hozzád beszélek ma, lsten, aki ceodálatosom vezetted a népeket és embereket min-
den időben, aki, mikor ítélet- és válságidők sodráoan. n,yögtek teremtményeid és sötétség és
halál fenyegette őket) ott gyújtottál fénycsóvákat mindig, ahol már a pusztulás és végíttélet
harsonáinak megszólalását várták.

Hozzád beszélek, mert Te ültél annak az umbriai mosolygó prófétának a sziuén,
amikor Perugia utcáin fölszedte a, porból a maszat os gyermekeket és beszélt és dalolt nekik
csodálatos dolgokról, mialatt a világ akkori látható fejedelme hiába várakozoOtt reá.

Te voltál a konstanzi máglyán a bátorság) a 'firenzei barát szioében a haldlmeq-
vetés) a gályarabok ajkán az üdvösségváró zsolozsma) a párisi vérnász idején gyilkosok
lelkiismerete .

. Te álltál őrt annál a sikolynál, lameilyel a Te eislebeni szolgálóleánYoOd életet adott
egy fiúnak és annál a mosoluruil, amellyel nem emlékezett többé a kinra, mivelhogy embert
adott vi: világnak. Ő nem tudta akkor, hogy az a .fájdalmas) az .az újongó óra üstökös-
támadás órája volt, de Te megáldottad azt az órát) megáldottad oa méhet és a méhnek ál-
dott gyümölcsét. A Te lelked pünkösdi lobogással zuhant akkor arra a bölcsőre és ő nem
tehetett másként) neki mennie kellett) fel kellett vennie magasztos küldetése keresztjét) hogy
azt áikon, megvesszőzéseken keresztül és a Golqottin át diadalra vigye.

Es Te azt hiszed) Uram, hogy mi erre nem emlékezünk) hogy balg,án »szépséges
multn'fik)) látjUJk azt) ami örök jövő? Te azt hiszed, hogy azok a lázongó) lángoló, vulkáni
erők) amelyek ott robbantak, ernyedt vágyak bús) fekete üszkei lettek mi bennünk?

Nem) Uram, Te a sziveknek ismerője vagy) tehát tudod azt) hogy az az eislebeni
bölcső) az az erfurti barátcella, az a wittenbergi katedra és szoszik, az a wa,rtburgi kisértet-
szoba, aza wormsi pulpitus) hogy azok nekünk oltárok) 'amelyekről magunkkal visszük eget-
vívó hítünk égő serpenyőit.

Hozzád szólok ma, Uram) aki legnagyobb Nalidat úgy hozod elő az ismeretlenséqbot,
ahogy üsfököseid bukkannak elő az éjszakából) váratlanul) ijesztő nagyságban) de világossá-
got gyújtva a sötétségben. Ijesztő és megdöbbentő volt Krisztusod megjelenése a bűnös
világ előtt, de ez: laz ijedelem az üdvösség új'Ongó örömévé lett. Megdöbbentő volt Luthered
felbukkanása a szellemi ájultság éjszakájában) de megjövetele életet, szabadulást'és gyógyu-
lást jelentett. .

És. amikor most, Uram, ott állunk egyik legnagyobb gyermeked bölCsőjénél) zsolozs-
mák és halleluják szállnak szívünk mélyéből hozzád) aki nem szűmez meg rotusüc gondos-
kodni) nem szűnsz meg a csodatévő, '(l, megmentő) a kegyelmező, az üdvözítő lsten lenni.

Aldottak) Umm, akik ezt Krisztuson .és Lutheren tcereeztúl megismerték!
Szántó Róbert.
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41. szám. EV ANGÉLIKUS ÉLET 3. oldal.

Luther világtörténeti jelentősége.
Születése 450 éves fordulóján a nagy re-

formátor emlékének hódoló kegyelet egyik leg-
szebb kivirágzás a az ő világtörténeti jelentő-
ségével való foglalkozás. Mert ez egyszerre
üdíti és felemeli a lelkünket, hálára indítja
Isten iránt és igazságszolgáitatásra a világ-
történelem egyik legnagyobb alakja iránt. Vala-
hányszor az ő - nemcsak a saját kortársai,
de általában az egész emberi szellemtörténet
héroszai közül szinte félelmetes en kimagasló
alakjára gondolunk: lelkünk mindannyiszor a
benső kielégülés valami kibeszélhetetlen meg-
nyugtató és felemelő érzésével telik el. Mi más
ez, mint az ösztönösen, igazságosan ítélkező
emberi szellem világszolídaritásának a vissz-
hangja a mi lelkünkben. Megérezzük --.:...s meg
kell, hogy érezzék ezt ellenei is, ha egyéb ként
kifelé másként beszélnek is, - megérezzük te-
hát, hogy a tárgyilagos történelemértékelés
nézőpontjául a Luther emléket nem illetheti
más megállapítás, mint hogy ő .az emberiség
legnagyobbjainak a legelső vonalában áll.

Nem volt hadverő hős. Nem forradalmakat
kiváltó népvezér. Nem stilfordulatot kikény-
szerítő művészi láng szellem. Nem világbámula-
tot támasztó tudós.

S mégis - ha a világtörténelmi jelentőség
ismérvéül és arányainak a mértékéül azt a 00-
tást fogadjuk el, amelyet valaki a saját kora,
vagy a későbbi korok irányeszméinek a kiala-
kulására gyakorol: akkor azt kell mondanunk,
hogy az Ige testben megjelenése óta világ-
történeti jelentőség dolgában soha senki nem
vetekedhetett s nem vetekedhetik ma sem a
Luther Mártonéval.

Az emberi szellemfejlődés új korszaka vol-
taképen vele veszi kezdetét s tart láthatatlan
utakon való továbbgyűrűzés alakjában mind a
mai napig. A világtörténelem "új kor"-nak ne-
vezett időszakát nem a humanista ideológia
múló győzelme és' nem a renaissance új művé-
szettörténeti irányának a felülkerekedése, de
Luther szellemalakító genieje nyitja meg.

Teljesen - és, tegyük hozzá, céltudatosan
hamis beállítása az ő világtörténelmi szerep ének
az az állítás, hogy az ő vallási téren való fel-
lépése semmi más, mint az előbb említett tu-
domány- és művészettörténeti átalakulás kive-
títődésea vallási mozgalmak. területére.

Aki ismeri élete folyását, tudja róla azt,
hogy nem külső szellemtörténeti hatások, de
saját legbensőbb intuitiója, legszemélyesebb
élményei útján alakult ki benne a reformátor
lénye. Ezeknek a személyes vallásos élmények-
nek egész fellépésében való visszatükröződése
tette ellenállhatatlanul vonzóvá egész hitnézeti
irányát. Mindenki megérezte tetteiben és sza-
vaiban az Ige meggyőződéses hősének tetteit és
szavait. Fellépése elemi hatással volt kortár-
saira. Mint a választóvíz - kényszerítette őket

vagy követésre, vagyellenállásra. Lehettek so-
kan, akiket meggyőződés, vagy érdek a régi ke-
retek közt maradásra bírt, de szembetűnően
többen voltak számottévő egyéniségű kortársai
sorában, akik lelkesen csoportosultak a kibon-
tott zászló alá. Fejedelmek, tudósok, írók, ál-
lamférfiak, egyházvezetők egész sora melegen
üdvözölte az általa megindított mozgalmat. Az
a magával ragadó lendület pedig, amely a moz-
galom szinte viIlámgyors terjedését jellemzi az
akkori Európa népmilliói közt, mindennél be-
szédesebb tanúbizonysága annak, hogy az igazi
benső keresztyén hitéletre, Istennek lélekben,
igazságban, szabad meggyőződéssel imádására,
a Krisztus keresztjével szerzett üdv biztosítá-
sára vágyó néplélek megérezte azt, hogy ez az
igazi útja a Krisztus evangéliumában foglalt
Ige győzelmének emberi változtatások, hozzá-
adások és hamisítás ok felett. Emberi kötés he-
lyett Krisztusban való kötöttség, - a hívő
lelkiismeretének, gondolkodásvilágának em-
beri előírások közé szorítása helyett Isten fiai-
nak evangéliumi szabadsága, mint a gúzsba-
kötöttségből felszabaduló lélek szellemi csata-
bárdja hatalmas rést ütött a százados előítéle-
tek mohos falazatán és megnyitotta az új esz-
mei irányok útján nemcsak a hitélet, a kegyes
buzgólkodás, a vallásgyakorlat terén, de az em-
beriség egész szellemi fejlődésében, tudomány-
ban, irodalomban, művészetekben, alkotmány-
rendszerekben, jogszolgáltatásban, szociális be-
rendezkedésben, nemzetek és egyes polgárok
életében és egymásközötti viszonyában is az új
életirányt. Új kerszak nyílt, amelybe a fel-
szabadított Ige hamisítatlan fénnyel világított
bele, hogy akadálytalanabbá tegye az emberiség
szellemi és erkölcsi fejlődés ének az útját.

A nagy, az egyedül igaz reformátor világ-
történeti jelentőségét s egyben az emberiség
szellemi és erkölcsi haladásának az Ige győzel-
mével való széttéphetetlen összefüggéseit épen
az domborít ja ki, hogy Ő, az Úr egyszerű, alá-
zatos szolgája, benső vallásos élményeinek a
tisztító tüzében a Gondviselés emberiségnevelő
.munkájának küldetésszerű kiválasztott eszkö-
zévé válik, akinek, ha eredetileg csupán a val-
lás, az egyház, a hitélet szűkebb körében való
tisztító és újjáépítő működés is a célja, ám
hatása mégis ellenállhatatlanul kiterjed az em-
beriség egész újabbkori szellemi átalakulására.
S miért? Mert általa a szomjas emberi lélek
előtt az Igében rejlő örök igazságok tárulnak
fel a maguk termékenyítő, életalakító tisztasá-
gukban, hódító egyszerűségükben, egyedül bol-
dogító gazdagságukban.

Áldott legyen emléke annak, aki a hit, a
lelkiismeret, a szellemi és erkölcsi haladás,
mert az Ige hőseként Isten kegyelméből a világ-
történelem legjelentősebb nagyságainak a sorá-
ba emelkedett.

D. Geduly Henrik,
püspök.'
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Luther gyermekkora.
450 esztendő telt el azóta, hogy Eisleben

városkában 1483. november 10-én Luther János
és Ziegler Margit házasságából fiúgyermek szü-
letett, aki másnap a szent keresztségben Már-
ton nevet kapott.

450 esztendő telt el azóta, bennük az em-
beri nemzetségnek dicsekedésre alkalmas és
szégyenkezésre méltó cselekedetei éppen úgy
fel-felváltották egymást, mint ahogy bármelyik
ember életében 45 esztendő aLatt mind a kettő-
ből történnek emlékezetes és nagykövetkezésű
dolgok. E 450 esztendő alatt az emberiség tu-
dományban, műveltségben, alkotások ban való-
sággal megújította életét, valósággal új korrá
tette ezeket a századokat, de legnagyobb jelen-
tőségű eseményei között is kiemelkedik Luther
Márton élete, kinek lelkén, életén, tanításán át
a .művelt emberiség vallásos élete újult meg.

Születése körül nincsen semmi csodálatos
történet. Utólag nem találtak ki olyan történe-
teket, melyekkel nagy emberek gyermekkorát
később feldíszíteni szokták. 450 esztendő után
is egészen egyszerű, közönséges és minden
rendkívüliség nélküli eseménynek látjuk: sze-
gény házaspárnak elsőszülött fiát bepólyálják
és elkezdődik küzdelmekben oly gazdag földi
élete. Mily nagy távolság szükséges az emberi
szemek számára, hogy nagy messzeségből meg-
lássa az Isten nagyságos dolgait és felfoghatat-
Lan céljait.

Luther gyermekkorából új adatok nincse-
nek. Régi, ismert, gyér adatok vannak csupán.
Kezdettől fogva kemény élete van. Apja, anyja
nehéz esztendőket él és a családi otthon a szii-
lői szeretet és a szülői szigorúság .levegőjében
neveli a gyermeket. Ha ez a kettő együtt van,
a gyermek mindig jobban érzi a szigorúságot.
Luther maga mondja később, hogy sokszor volt
szívében szüleivel szemben félelem. Ma már
tudjuk, hogy a szülők iránti érzés mílyen döntő
a gyermek és a későbbi felnőtt vallásos érzései
tekintetében is. Luther gyermekszívében szi-
gorú arca volt Istennek.

Mikor megnyíltak előtte az iskola kapui,
még szigorúbb otthonba került. Nem szelíd és
nyájas nevelés, nem jóságos nyesegetés volt az
iskola, hanem "pokol és purgatórium". A vesz-
sző mindennapos volt, a dícséret ritka, a tanulni
való nehéz és száraz. A káté han nem sok örö-
met talált a gyermek, talán ezért találunk mi
annyi melegséget es hívő szívet Luther káté-
magyarázataiban. Az iskolában egyetlen drága
barátja volt: az ének, ahol a hangja és a lelke
szárnyalhatott. Mindig szívesen emlékezett
arra, hogy kis társaival együtt énekeigetett és
nemcs.ak kenyeret, de jó szót is kapott az éne-
kért.

Csodálatos, hogy szigorú otthon, szigorú
iskola, kevés melegség és gyöngédség között
szelleme. mégis frissen és szabadon fejlődött.

De csak emberi szempontból csodálatos, Isten
már ekkor nagy feladatra nevelte őt. Ki merné
ma már azt mondani, hogy véletlen volt Kotta
özvegyének anyai jósága a kis éneklő diák
iránt? Hogy megváltozott egyszerre szíve szá-
mára az élet! Jobb, emberségesebb iskola Eise-
nachban, négy boldog esztendő Kottáné nyájas
otthonában, egyszerre szinte bőség a szeretet-
ben: Isten megint nevelte őt. Luther később
maga is felismerte, hogy Isten először a szigo-
rúságát, azután gondviselő szeretetét mutatta
meg neki s talán ebből szűrte le azt a későbbi
figyelmeztetést, hogy aki nevel, egyik kezében
vessző legyen, de a másikban alma. Mansfeld-
ben a gyermek Luther a vesszőt tanulta, Eise-
nachban az almából kapott.

18 éves korában az erfurti egyetemre megy.
Szomjas lelke előtt azonban még mindig nem
élő vizek buzognak fel, hanem a "tövises tudo-
mány", a filozófia, melynek kincseiből sokat
gazdagodik, de valami még mindig hiányzik.
Egészen szomjas már, mikor az egyetemi
könyvtárban a latin bibliára talál, mikor elő-
ször nyitja szét azt a könyvet, mely számára
valósággal az élet könyvévé lett s amelyben
végre az élő, az érző, a szerető, a megváltó
Krisztussal találkozott. Erre az időre esik a
német nép nyelvének tanulmányozása is, ime,
megint láthatjuk, mint neveli Isten ezt az ifjút
nagy feladataira.

1505-ben befejezve filozófiai tanulmányait,
magister lett s most kellett volna megkezdeni
a jogi szaktanulmányokat, mikor váratlan for-
duLattal szerzetessé lesz. Szokás ezt a fordula-
tot egymásután következő tragikus és megren-
dítő eseményekkel magyarázni. Ezeknél azon-
ban mélyebb okok rejtőznek abban a lelki kons-
titucióban, melyekkor már kifejlődött benne,
melynek előkészületei sokkal finomabbak, sem-
hogy megrögzíthetők legyenek s amelynek ,leg-
gyakrabban csak a cselekedetté való formálá-
sát ismerjük fel. Ellenségei sem tudnak gyer-
mekkorában, vagy ifjú korában olyan cseleke-
deteket, vagy olyan magatartást, amelyik belső
életének szorongását megmagyarázná és őt a
kolostor felé hajlítaná. Mégis ideérkezik, 1505
július 16-án megnyílik előtte az erfurti ágosto-
nos kolostor s Luther belép az álmatlan éjsza-
kák, vívódások cellájába. Hajtja őt az az erő,
amellyel az érett ifjú Isten szigorú arca helyett
a kegyelmes Istent óhajtja és nem tudja ekkor,
hogy nem önmaga számára fogja őt megta-
lálni, hanem a megújuló keresztyénség minden
szomjas lelke számára ....

Kemény Lajos)
budapesti esperes.

_ A vallástanítási szakosztály november 9-én este
7 órakor tartja gyűlését, amelyen Sólyom Jenő dr. a
világjamboreeról, Danhause'r László és Gámcs Aladár
a nyári tahii konferenciáról tartanak beszámolót. A
gyűlésre egyetemes egyházunk minden vallástanárát
szeretettel meghívja az Elnökség.
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Luther reformátorrá érik.. ,

Luther Márton nem indult reformátornak
és még kevésbbé indította meg a reformációra
vezető harcot előre kieszelt terv szerint. A XV.
század egyházi közéletében elevenen benne volt
az a meggyőződés, hogy az egyháznak "fejében
és tagjaiban" reformációr.a van szüksége. De
azok a zsinatok, amelyeknek ezt a reformot vég-
re kellett volna hajtaniok, ,teljesen képtelenek-
nek bizonyultak a rájuk várakozó feladat elvég-
zésére. Igy a nagy zsinatok munkájába ' vetett
remények meghiusulása folytán lassanként fá-
sultság lepte el az egyház közvéleményét. Idő-
közben mindjobban előretört a reneszánsz és a
humanizmus mozgalma s tért hódított az egy-
házban is.

Luther Márton lelki fejlődésében a huma-
nizmus nem játszott lényeges szerepet. Öt nem
ihlette meg az újra felfedezett görög és r,ómai
világ gondolatvilágának, életszemléletének, mű-
vészetének páratlan gazdagsága. Lelkét már
kora ifjúságától egy kérdés izgatta és. moz-
gatta: "Hogyan lesz az Isten irántam kegyel-

, mes?" Ez a kínzó kérdés tette halálosan ko-
mollyá azt a hirtelen és külsőleg szinte elha-
markodottnak látszó fogadalmat, amely őt a
kolostorba vitte és hosszú meghasonlásba ker-
gette atyjával. Ez a kínzó 'kérdés különbözteti
meg társaitól 'a kelostorban is, úgy, hogy még
a finomlelkű rendfőnök, Staupitz is megértés
nélkül nézi lelki vívódását. S ez a kérdés tette
nyilvánvalóvá a középkori egyház lelki csőd-
jét, amit persze akkor sem Luther, sem társai
nem ismertek fel. S amikor .Luthernek évekig
tartó lelki vívódások után isteni kinyilatkozta-
tásszerűen megvilágosodott ' a felelet erre a
kínzó kérdésre, akkor dőlt el már tulajdonkép-
pen életsorsa. Pál apostolnak a római gyüleke-
zethez intézett levelében az 1. rész azon szavai
voltak gyötrődésének a tárgya, amelyek sze-
rint az evangéliomban Isten igazságossága je-
lentetik ki. Mert Luther úgy tudta, hogy itt Is-
tennek arról az igazságosságáról van szó, amely

. szerint igazságosan megfizet kinek-kinek és
amely szerint bünteti a gonoszokat, jutalmazza a
jókat. Luther tudta a saját lelki vívódásaiból,
eleven lelkiismeretének tanúságtételéből, hogy
Isten színe előtt minden ember gonosz. Mert sen-
ki sem keresi azt, hogy Istennek szolgáljon, ha-
nem mindenki önmagát menti Isten előtt. S
amikor végre megvilágosodott ' neki, hogy az
apostol emIített levelében arról ír, hogy Isten
bennünket bűnös, nyomorult embereket fogad
el igazaknak hitünk által a Krisztusért, akkor,
- ahogyan évtizedekkel (utóbb írta. - úgy
érezte, mintha újjászületett volna és mintha
nyitott kapukon keresztül magába a paradi-
csomba lépett volna be.

Az Isten kinyilatkoztatásának ez a meg-
elevenedése Luther átélésében lett a reformáció
gyökere. Ez tette Luthert reformátorrá. Mert

az eleven életnek az a szíkrája, amely lelkében
meggyulladt, forró tűzzé nőtt és szikráinak
megelevenítő erejével új életet gerjesztett,
ahová csak elhullott.

Luther maga sem volt kezdetben tisztában
azzal, hogy mit jelentett az ő nagy felfedezése
és mégévekig tartott, amíg a benne keletkezett
új élet· kiformálta benne azt a reformátort, aki
félelem nélkül állott oda a császár és a biro-
dalmi gyűlés elé: "Itt állok, másként nem tehe-
tek, Isten engem úgy segéljen!" A harcot,
amely végezetül is a keresztyénség legsúlyo-
sabb szakadásának az okozójáváIett, nem Lu-
ther kezdte. Szándékán és akaratán kívül ke-
rült bele, amikor az' egyház hivatalósszervei
mereven elzárkóztak az evangélium igazsága
elől. De tántoríthatatlanul állott meg az' Isten
által sorsául rendelt küzdelemben. Talán bará-
toknak és ellenségeknek a soraiban, kortársai
és a késő utódok közül senki nem érezte annyira
annak a felelősségnek a súlyát, amelyet a reá
kényszerített harc rakott a vállaira, mint ő.
De viselte ennek a felelősségnek a súlyát, mert
lelkiismeretében Isten akaratára figyelt és mert
lelkiismeretét Isten Igéje világosította meg. S ez
az Ige tette világossá és egyenessé az utat, me-
lyen járnia kellett, ehhez az Igéhez való ragasz-
kodás tette őt reformátorrá abban a szent hit-
ben, hogy "az Ige kőszálként megáll; megszé-
gyenül, ki bántja!"

Lic. Dr. Karner Károly~
egyetemi tanár. .

Luther a reformátor.'
Mint reformátor érkezett el világtörténeti

magasságba, mínt- reformátor foglalta el jogos
és méltó helyét az emberiség halhatatlanjai kö-
zött. Amit lelki diszpozícióban örökségül .ka-
pott a szülőí háztól, amivel gazdagította szom-
jas lelkét az iskola és a kolostor, ,amivel egyéni
kegyelem ajándékként megáldotta az Isten,
mindaz benne legtündöklőbben. mint reformá-
torban ragyogott elő és sugárzodott szét. Az
emberiség művelődéstörténete más vonatkozás-
ban is szellemóriásai közé sorozta volna. Arany-
betűkkel írta volna be nevét a tudósok, a szó-
nokok, a pedagógusok kőzé, német népe joggal
biztosított. volna neki máskülönben is igen elő-
kelő helyet nemzeti nagyjai sorában, az embe-
riség közgondolkodása mégis legfőkép mint re-
formátort ismeri. Mi hozzá tehetjük, hogy ő 'a
reformátor. Ezzel nem vonjuk kétségbe refor-
mátortársainak érdemét. Távol áll tőlünk min-
den, más vonalon ma nagyon is divatos átérté-
kelési vagy leértékelési szándék. Arra muta-
tunk csupán rá, ami a tudományos köztudatba
átment igazság, hogy vallásos genie, sajátos
lelki diszpozíció, belső habitus, melyben csodás
harmóniában olvadt össze ész és szív, intellek-
tus és misztikum, papság és prófétaság; az 'el-

) . , . -
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mélet és a gyakorlat, egyedül benne volt meg
annyira, hogy ő lett a reformátor.

Reformátor . .. ez a szó valami egészen
sajátoshősiességet jelül meg, melyben két, egy-
mással látszólag ellentétes tevékenység van
egybekapcsolva. Tudjuk jól, hogy Luthert külö-
nösen a túlsó oldalon, a legveszedelmesebb for-
radalmárok egyikének tartják, aki megbon-
totta a középkor sokak által ma is megcsodált
és visszakívánt lelki egységét s élete művéből,
a reformációból származtatják mindazokat a
bajokat, amelyek mint lelki és erkölcsi válság
a .mának nemzedékét gyötrik. Mi . tudjuk,
hogy egészen sajátságos, a világtörténelemben
példa nélkül álló forradalmiság volt ez, melyet
a legtalálóbban ezzel az ellentmondásos szóval
jelölhetnénk meg: konzervatív forradalmi. For-
radalom a megszakított jogfolytonossig helyre-
állításáért. Luther, a reformátor, valóban for-
radalmár, mert szentnek tartott oltárok ról bál-
ványokat dönt le, hamis, értéküket és hitelüket
vesztett bálványokat, de nem azért, hogy he-
lyettük újabb bálványként magát, vagy a maga
vélt igazságát helyezze oda, hanemjazért, hogy
visszaszerezze jogos helyét az Istennek és az
ő elhomályosított igazságának s így helyreál-
lítsa. a valIás világában bűnö sen megszakított
törvényes uralmát. Luther, a reformátor, való-
ban forradalmár,de nem azok közül való, akik
új meglátásokkal jönnek, a maguk új igazságát
akarják minden eszközzel és mindenáron dia-
dalra juttatni, ő a régi, valamikor igézetes
fénnyel ragyogó, de azután elfeledett, porral
belepett, . eltemetett igazság drága gyöngye
után kutat, nappálok verítékes munkájában, át-
virrasztott éjszakák kínjában és gyötrelmében,
.szívbeli gyötrődések és lelki tusakodásole
emésztő harcában ezt keresi, és nincs nyugo-
dalma, nincs békessége addig, amíg meg nem
találja. Ösztönösen sejti ugyanis, hogy ez az el-
temetett régi az óhajtott új, mert ez a válto-
zatlan örök, a tegnap és ma és mindörökké
ugyanaz, mint maga a Krisztus, akiről tanubi-
zonyságot tesz. Ezt a kincset, az emberi véle-
kedések és tévelygések által betemetett kincset
bányászta elő a reárakódott rétegek alól Ő, a
bányásznak fia, hozta napfényre, fejtett le róla
minden idegen elemet, távolitott el róla minden
salakot. Ezt mosta tisztára azokkal a könnyek-
kel, amelyeket az üdvbizonyosságért vívott lelki
harcában olyan bőségesen hullatott. Ezt szorí-
totta azután szivéhez és védte hősiesen hízelgés
ördöge, hiúság kísértései, világi és egyházi ha-
talom fenyegetés ei és rettentései ellen. Védte,
mert Illem tehetett máskép. Kötve volt a két
legnagyobb hatalom: Isten igéje és a tulajdon
lelkiismerete által. Védte, mert tudta, hogy nem
a saját dolgáért hadakozik, hanem Krisztusért
s minden ő utána kővetkező nemzedékeknek leg-
szentebb ügyéért.

Ezzel már rá is mutattunk arra, hogy mi-
ben állott lényegileg reformátorí munkája. Bár-
milyen nagy is ma e munka értékelése tekinte-

tében az eltérés, annyi világosan áll előttünk,
hogy ő volt az, aki sok .hiábavaló keresés és ta-
pogatódzás után végre megtalálta a keresztyén
vallásban a keresztyénség lényegét: a hit ke-
gyelmi életét, amelyik teljesen Istenen függ,
egyedül az ő igéjének engedelmeskedik, éppen
azért teljesen szabad.

Egy szellemes történész találó jellemzése
szerint a középkor s általában a római katoli-
cizmus kegyessége egy elIipszishez hasonló,
amelynek két gyújtópontjában a kegyelem és
az érdem fogalma áll. Az üdvösség itt is az Is-
teni kegyelem ajándéka, de annak elsajátítása
mégis azáltal megy végbe, hogy az ember a ke-
gyelem által újabb és újabb megszentelő ke-
gyelmi hatásokat érdemel ki. E helyett a két
gyújtópontú elIipszis ~lelyett lép Luther nagy
reformátori élménye nyomán az a kegyesség,
amely, - hogy a geometria világában marad-
junk - a körhöz hasonlít. Ennek egyetlen egy
központja van: a Krisztus megváltó munkájá-
ban nyilvánvalóvá lett, a hit által megragadott,
megtapasztalt . és engedelmesen elfogadott
mindenható ingyen kegyelem. Ez volt az ő feje-
delmi ajándéka minden idők üdvösséget szomjú-
hozó lelkei számára, ebben találta meg az isteni
kijelentés központi értelmét, a biblia velejét s
az evangélium szívét. Minden más, amit tőle
gazdag örökségképen az emberiség kapott, eb-
ből a központi forrásból eredt, táplálkozott és
mindmáig táplálkozik.

Azért, amikor az evangelium népe most
emlékezetét idézi és hallja a lélek szavát:
"Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne
vegye a te koronádat", erre a koronára gon-
dol, ezt a koronát akarja minden áron megtar-
tani : az evangélium szívét, az Isten ingyen való
kegyelmének boldogító bizonyosságát.

Magócs Károly,
bányakerületi lelkész.

Luther az igehirdető.
A mi evangéliumi egyházunk ószövetségi

prototípus a a fogság zsidósága, a nemzettöre-
dék, a góla. Nincs már oltára, romokban hevér
az ősi templom, de ott van vele a nagy nemzeti
összeomlásból ki- és átmentett - írás, az ősi
történet, a tanítások és törvények. Ez lesz kap-
csolata Istennel, ez lesz kultusz ának lényege és
értelme, ezt ismételgeti, tanítgatja, olvastat ja.

A mi ágostai hitvallásunk szövege az egy-
ház lényegét és életét az evangélium hirdetésé-
ben és a szentségek kiszolgálásában állapítja
meg. Egyház ott van, ahol az evangélium hir-
dettetik ... Mi Jézust, mint kijelentést nem
csak az' oltáron végbemenő, megszabott kere-
tek között bemutatott áldozatban érezzük meg,
hanem főként és folytonosan az Igében.

Az Igében. Luther belőle és benne léleg-
zett. "Az igaz ember hitből él ... " Az evangé-
lium Istennek hatalma minden hívőnek idvessé-
gére ... " "Megigazulunk hit által a törvény
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cselekedete nélkül ... " Ezek az Igék ragyogtak,
mint útjelző csillagok, bilincseiből kioldózó
lelke előtt. Irva és nyomtatva, kettára szedve,
rímre csendítve, élő szóval hirdetve, vagy betű
szárnyára kötve, ezt az Igét adta és vitte, mint
meggyulladt fák a tüzet. Fáklya és kard, ko-
rona és vért, balzsam és kenyér volt neki az Ige.
Halld csak az ő értékelését! "Az Ige kőszálként
megáll .... Kincsünk, életünk, nőnk és gyerme-
künk mind elvehetik. Mit ér ez nekik? Miénk a
menny örökre." Ez az ő himnusza az Igéről.

Luther fellépésével kezdett felmagasodni a
szószék jelentősége, úgyannyira, hogya puri-
tánizmus az oltárt mellőzve a templom fő ékes-
ségét; a. kultusz centrumát a szószékben épí-
tette ki. Az Igefőjelentőségét hirdetik a mi
templomaink némelyikében az oltár fölé épített
szószékek. .

Mi lett volna a reformációból a szószék
nélkül? Mivé lett volna Luther hatása, ha el-
hagyta volna az Igét, mely isteni kijelentés és
tekintély volt előtte? Ö maga mondja: "Nekem
elég egymagában az Isten Igéje." (Masznyik).

Luther igehirdetői méltatásához szüksé-
günk volna az ő prédikációinak teljes és hű
szövegű gyűjteményére, sőt szükségünk volna az
őt hallgató kortársainak és kritikusainak véle-
ményére: mit mondottak róla és prédikációiról ?
Mikor 1517. július 25-én Drezdában prédikált,
a szász főudvarmesternő (salai Borbála) fel-
kiáltott: "Ha még egy ilyen beszédet halIhat-
nék, nyugodtan halnék meg."

De nincs szükségünk ilyen elragadtatott lel-
kek dícséretére.

Egyet tudunk. Egy ténybeli igazság. Az,
hogy Luther az Igében látta meg ugyanazt, a
magát kijelentő Istent, akit Mózes a Hóreb-
hegyi vadrózsabokor lángjaiban. A római áldo-
zattal szemben az Ige, mint misztérium, mint
reveláció állott dogmatikai értékszemléletében.
Ez volt a csúcs, hová lelke felérkezett s hol
meglátta az Istent.

Valóban az az lIge. Csoda. Rómától sok
egyéb mellett a csoda-fogalom is elválaszt. Mi
nem mondvacsinált műcsodákat bámultatunk
sötétben hagyott népünkkel, hinem rámuta-
tunk a Biblia és az élet csodáira. A testté lett
Ige áll az élén. De csoda a próféták lelkén át
fejlődő, folyton tisztuló vallási eszme a primi-
tív populáris Jahvétől a világ egyetlen Istenéig,
kinek "gondolatai nem a mi gondolataink s utai
nem a mi utaink." Csoda előttünk az élet, a le-
vegő, a víz, a vér, de áldott csoda a szó, mely
az Igét viszi, mint Nóé galambja az olajfa-leve-
let, bíztató jelül, hogy van szabadítás, élet,

. mert van - kegyelem. "Mi, bolondok, - mond-
ja Luther - annak sem tudjuk alapos okát
'adni, hogyan keletkezik szájunkban a beszéd,
hogy hogyan van az, hogy. az ember hangját
annyi ezeren világosan hallják ... "

Valóban csoda, misztérium az Ige, mert az
átélt Ige a térítés és megtérítés motívuma,
mely a maga rejtelmes hatásával, .melyet az Ur

a szó erejéhez, a fény áradásahoz hasonlított,
életek irányvonalát hajlít ja felfelé, '"elhat a
szívek és velők oszlatásáig" s az ó-embert egy
új teremtménnyé varázsolja ..

Luther beszédei térítő, meggyőző s min-
den szavukban harcos beszédek. Bátorság és
eredeti ség, a harcos lélek tüze és hódítása,
nyelvének népies zamata és eredetisége, vitázó
érveléseinek megragadó ereje, de főként mély
és dús biblicitása a főértéke és eltörölhetetlen
jelleme (character indelibilis)). Egy örömmel
teli, harcra kész, de nem ingerlékeny, derült,
de nem fölényeskedő, babonát rontó, de hittel
imádkozó, felfogásában okos, de bizalmában
egész a naívitásig égi Atyja kezére boruló lélek
szól beszédeiben és írásaiban.

Nézem arcképét ... Mi volt, mikor e nemes,
boltozatos, izmos homlok alól kiragyogó fekete
szemek megszikrásodtak, ezek a szép kemény
ajkak megremegtek a belső megindultságtól?
Mi volt, mikor e vaskos feketehajjal fe-
dett fej megsugarasodott a szónok, nem:
a hitvalló elragadtatásában? Mikor alakja
kiegyenesedett, mert tudta, hogy az Igével
több ő az egész világnál, hiszen annak értelmet
az ád, hogy testté lett rajta az Ige. Micsoda
kultúrkincse volna a világnak, ha egy hangőrző
gramofón-lemezről még egyszer feléleszthető
volna a Luther hangja, kiejtése, hangsúlyo-

, ?zasa ....
"Krisztus Urunk idejében - mondja -

Isten igéje tanító Ige volt ... ám de most hada-
kozóvá lett az Ige, mely mindenfelé üt, vág és
ellenségeit elsöpri az útból." (L. Aranyrnondá-
sát.)

Tehát harcos igehirdető volt Ö. A harc ma
is áll. Nincs más fegyverünk, mint az övé: "E
világ minden ördöge ha elnyelni akarna .minket
meg nem rémítene ... az Ige porba dönti."

DU8Zik Lajos)
föesperes-lelkész.

Luther és a biblia.
Hogy miért hagyta el Luther a pápa egy-

házát, ezzel a kérdéssel már sokszor és sokan
foglalkoztak. Ellenségei azt hirdetik, - bár
maguk is jól tudják, hogy nem igaz ~ hogy
Luthert a római egyházszigorú fegyelme kény-
szerítette az egyház elhagyására. Azt mond-

. ják, nem akarta és nem tudta magát a szerze-
tesi élet önmegtagadást, sőt sanyargatást kö-
vetelő szigorúságának alárendelni. Ennek az
állításnak azonban éles cáfolata Luther er-
furti életmódja. Ö volt a kolostorIakói közt, aki
magát legtöbbet és legembertelenebb módon
sanyargatta, csak azért, mert elhitte egyháza
ama tanítását, hogy az ilyen élet kedves az Is-
ten előtt.

Mások azt álIítják, hogy a házasodás vá-
gya, sőt kényszere vezette Luthert a római egy-
házból való kilépésre. Azonban ezt az állítást
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is megcáfolja az a történeti valóság, hogy Lu-
ther 1517. okt. 31-én szegezte ki a reformáciát
megindító kerszakos 95 tételt, de csak 1525-
ben házasodott meg, akkorjs-csak azért, mert
barátai és házasságra lépett kartársai nógat-
ták ..Azt mondták neki, hogy ne csak 'hirdesse,
hogy a papnak szabad házasodni a, hanem ma-
ga is' járjon elől jó példával.

- Luthert nem ilyen okok tették reformá-
torrá. És nem ilyen okok kényszerítették a
pápa egyházának elhagyására. Eredetileg eszébe
sem jutott, hogy elhagyja a római egyházat.
Hiszen még három év mulva is gyermeki hű-
séggel 'kéri lelki atyját, a római pápát, szívlelje
meg, amiket egyházszeretetből mond és ja-
vasol: reformálja meg az egyházat Krisztus
egyedül igaz evangéliuma alapján.

Luther reformálni akart, de a római egy-
házon belül. Azért hagyta el mégis a pápa egy-
házát, mert kizárták belőle. Az 1520. év június
15~e végzetes dátum a római katolikus egyház
történetében. Atokbullájával a pápa ezen a na-
pon indította meg az evangélikus egyház ön-
álló életét. Ez a bulla kényszerítette Luthert a
különválásra és Krisztus igazi egyházának meg-
szervezésére. És ha a római kat. testvérek máig
is fájlalják a nyugati keresztyénség egységé-
nek .megbontását, azért ne Luthert, hanem a
saját pápájukat okolják, aki elég balgatag volt,
hogy meg akarta félemlíteni azt az embert, aki
minden erejét; tudását, bátorságát és lelkesedé-
sét az ev.angéliumbólmerítette. _

, .Mert mi is vezette Luthert a reformátori
élet útjára? A Biblia. Mikor telve volt aIelke
tépelődéssei és izgató emésztődéssel, ama
mindenek felett fontos kérdésen, hogyan üdvö-
zülhet az .ember, akkor akadt kezébe a Biblia.
Az' üdvözülés lehetőségeiről már addig is sokat
vitatkoztak a tudósok. Sokat beszélt az Úr egy-
háza Is, A sok vitából könyvtárak halmozódtak
össze, a sok beszéd csak a bizalmatlanságot fo-

"kozta. A hívők törték magukat, kínozták testü-
ket, gépies imádságok mormogásával, rothadás-
ra teremtett' eledelek' válogatás ával igyekeztek
kiérdemelni az .isten üdvözítő kegyelmét. De
mert maguk is érezték, hogy ilyen gyermekes
erőlködések az igazsággal ítélő szent Istent nem
befolyásolhatják, azért a földi élet alacsonyan
járó mindennapi elgondolása szerint közbenjá-
rókat kerestek, s a papoktól, a szentektől és
Máriától várták és remélték üdvösségüket.

Csak egyedül Jézusról felejtkeztek el, aki
pedig a sok bűnei miatt bánkódó léleknek meg-
mondotta: a te hited tart meg tégedet! Luther-
nek is ez .a mondás adta vissza a maga felett is
kétségeskedő lelke nyugalmát. És amikor ez az
ige megcsendült a lelkében, felhagyott az ön-
kínzásokkal, nem' fordult többé közbenjárók-
hoz, hanem felírta a lelke táblájára az Istennek
amaigazságát: az igaz ember hitből él!
. ,.'_,L~th~rt. a, Biblia, vezette el az üdvözülés
útjára. Lírtherben a Biblia: keltette fel a jézusi
• .:> ~.••.,', -.>

hitet. Luthert a Biblia tette reformátorrá. De
elsöbb is a maga saját hitét reformálta. A téves
úton járó ámító hitet a Biblia változtatta meg
benne evangéliumi hitté. Luthert a Biblia állí-
totta szembe a római katolikus egyházzal, amely
Lutherrel együtt a Bibliát is kirekesztette a ke-
beléből. Luthernek a Biblia adott erőt és bátor-
ságot, hogy Wormsban szembe merjen szállni
az akkori világ összes földi hatalmasságaival.
Luthernek a Biblia oltott a szívébe bölcsessé-
get és biztosságot, mikor kijelentette, hogy ta-
nításaiban lelkiismeretét az Isten igéje köti,
ezért nem engedhet semmiben, hacsak. az evan-
gélium tiszta tanításaival meg nem cáfolják.
Mikor a vilag elfordult tőle, és őt kiátkozta,
Luther a Bibliában temetkezett el,·és a Bibliá-
val együtt támadt fel" új, diadalmas,' reformá-
tori életre. És Luther a Bibliával együtt élni
fog mindörökké, míg ezen a földön egyetlen
lélek lesz, aki azt vallja Pál apostollal: nem
szégyenlem Krisztus evangéliumát, mivelhogy
az Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére!

Mit tartott Luther a Bibliáról, mondja -ei
őmaga: "A Biblia igazán kitűnő könyv, amivel

.azt akarom mondani, hogy minél többet for-
gatjuk, annál kedvesebb. Mert minél többet
foglalkozik vele valaki, annál jobban megsze-
reti. Amint ő maga isteni, úgy azzá teszi az
embereket is, akik szorgalmasan tanulják és
követik, akik természetét magukba szívják,
hogy legyenek Isten .gyermekeivé, igaz hivőkké,
szentéletűekké, akik boldogan halnak meg és
örökké élnek az Istennél."

Luther emléke mindnyájunkat arra köte-
lez, hogy mi is éljünk együtt az evangélium-
mal, mert csak akkor leszünk méltók hozzá és
ahhoz, akit ő is mesterének ésmegváltójának
vallott, az Úr Jézus Krisztushoz.

D. D. RalliLy Sándor).
püspök.

Luther azenek-koltö.
Nem lehel másként: az egyház reformá-

tora az egyház énekköltészetét is reformálja.
1524-ben jelenik meg-az első evang. ének-

könyvecske, az Achtliederbuch. 8 'éneke közül
4 Luthert vallja szerzőjének. Ugyanezen idő-
ben még 2 énekes könyv Iátott.napvilágot: az
Enchiridion erfurti kiadása, melynek 25 éneke
közül 18-at Luther írt és az 1524-ben Witten-
bergben megjelent Geistliches Gesangbüchlein,
melynek 32 ,német éneke közül 24 származik
Luthertől. Ezek az énekeskönyvek később több': .
féle kiadásban jelentek meg. 1529...ben megjele-
nik a Klug-téle, 1545-ben a Bapst-féle énekes-
könyv. 1544-ben külön temetési énekeskönyv
jelenik meg. ;Az énekeskönyvekhez Luther ír.
értékes, programm ot adó előszót. '.

Luther 36 éneket írt. Késő századok evan-
gélikus népének ajakán zengnek ezek az énekek:



Mennyből Jövök most 'hozzátok; Mennyből jö-
vén az angyalok; Jövel Szeritlélek Úr Isten; Jé-
zus Krisztus dícsértessél; Krisztus halálra ada-
tott;' és' zeng li- reformáció-ünnepi ének: Erős
vár- a mi Istenünk. ' ,

Azevangélikus ,énekköltészet .megterem-
tése egyházi szükséglet volt. Fájdalmasvérzés-
sel állapítja' meg. Luther, hogy "nincsenek né-
met vers- és zeneszerzőink, kik oly keresztyén
és egyházi dalokat tudnáriak készíteni, melyek
megérdemelnék, 'hogy azokat Isten templomá-
bán naponként énekeljék." Kőítőket biztat Isten
hárfájának kézbevételére s őmaga is egyházi
szolgálatot lát ebben a munkában., "
, Énekköltésében lelkének két egybesímuló

jellemvonása 'ihleti: vallásos élménye és kőltői
géniusza. .Megrendülve áll örvények forgataga
felett, mígnem viharsodorta vándormadárként
megpihen a Jcereszt árnyékában. A bűn és ke-
gyelem, a bűnösség és megváltottság örök el-
lentétek boldog kiegyenlítődésében találkozik
vallási és kőltői géniusza. ,

Énekeskönyvének egyik bővített kiadásá-
hoz írt előszavában idézi a 96. zsoltár első ver-
sét: "Énekeljetek az Úrnak új éneket." Az ev.
egyháznak új énekekre van szüksége. És pedig
nemcsak azért, mert a; megújított formájú isten-
tisztelet új énekeket követel, hanem, mert az '
evangélikus egyház szelleméből is új énekek-
nek kell születniök.

Luther énekeiben új vallásos típus bonta-
kozik elénk. A hit személyes jellege, a vallásos-
ság egyéni vonása erőteljes hangsúlyt nyer. Az
egyéni életből fejlődő bűntudat s a vallási él-
ményként jelentkező kegyelem-bizonyosság lép-

, nek előtérbe. A bűntudat lever, a megváltás-
ban felénk kínált kegyelem pedig felemel. Ez
a kegyelem mindennél erősebb, a kereszt :fénye
minden éjszakát eloszlat. Az új vallásos 'tipus
azTstenhez .érkezett boldog ember képét mu-
tatja.

, É~~keskönyve 1545-i kiadásának előszavá~
ban írja: "Romlott és dacos szivvel nem lehet
szent éneket énekelni. Ha énekelni akarunk, vi-
dám, örvendező, bátor-szívűeknek kell lennünk.
Isten szívünket és akaratunkat megvidámí-
totta az Ő Szent Fia által, kit azért adott né-
künk, hogy bűntől, haláltól, ördögtől megsza-
badítson minket. ' Aki ezt komolyan hiszi, az
kénytelen erről vidáman szólni és énekelni, hogy
mások is meghallják és odaseregeljenek. Aki
pedig nem akar erről énekelni és szólni, az csak.
arról tesz' bizonyságot, hogy még nincs benne
hit s hogy még nem tartozik az új, örvendetes
szövetséghez, hanem a régi, rothadt, vidámság-
nélküli szövetséghez.". ,

, Énekei,ben egyházunk evangéliumi hitfel-
fogása tükröződik. Az egyház örök hivatása
Isten Igéjének, hirdetése és érvényesítése, az
ének .sem lehet tehát más.vmint Isten Igéjének
zendülése. Az egyházi ének eredetet, tartalm lit

és céljat bírja Isten -Igéjében.,Bennük-evangéli-
kus hitfelfogásunkérvényesül: Isten kegyel-
mének s a megváltott ember életének meglá-
tása. Luther felfogására jellemzo, az"1524-i
énekeskönyv bevezetésének néhány",mondata,
Az' egyházi ének célját abban határozza meg,
hogy "általa Isten Igéje és a ikereáztyén taní-
tás műveltessék és gyakoroltassék". Ö maga Is
azértIr egyházi énekeket, hogy "a szent evan-
gélium megint fellendüljön, hogy Krisztus 'le~
gyen ami dícséretünk BS énekünk, hogy ne
tudjunk mást énekelni és mondani, hanema mi
Megváltónkat. a, Jézus Krisztust", Igy, állítja:
Luther énekköltészetét az 'Ige terjesztésének s
az evangéliumi igazságok hódító erejének szol-
gálatába.

\ ,-
, Énekköltészetében a vallási élmény és hit-

tudat szubjektív. vonása mellett erős közősségí
vonást találunk. Templomi énekeket íro Hívő
sereg ajkára ad énekeket. Csodálatos, elemez-
hetlen megérzéssel úgy szólaltatja meg az
egyes ember érzéseit, hogy abban az egész gyü-
lekezet szívének dobbanása hallszik.

Énekeiben a vallásos költő szerény köntÖ-
sében Krisztusra nevelő pedagógus akar lenni.
Léha világi énekek helyett szent melódiákat
akar megzendíteni az emberek ajkán. Szennyes
szavak, mételyes gondolatok és közőnséges me-
lódiák helyett szent énekekkel akarja megtöl-
teni az ifjúság mindermapi életét, hogy, az
1524-i énekeskönyv bevezető szavai 'szerint:,
"az ifjúság szerelmi énekek helyett valami
szentet kapjon, ami örömmel egyesíti a jót".

.Nem hagyhatjuk enilítés nélkül Luther~e-
neköltői munkásságát sem. Sokan 30-ra- teszik

• ének-melódiáinak számát. Ha a neki tulajdoni-
tott énekek némelyik ének szerzősége kétséges
is, bizonyos örök kincse marad egyházunknak
az, "Erős vár a mi Istenünk" .szárnyaló -meló-
diája. Zeneköltői murikájának egyik modern
méltatója szerint Luther az egyházi zenében
annál kevésbbé tekinthető újitónak, mert a li-
turgiánál megtartotta az' egyszólamú kantus
firmust, jóllehet, ez a zenei fejlődés elől való
elzárkózást jelenti. Ezzel szemben valószínűnek
látszik, hogyazeneelméletben képzett Luther
állásfoglalását nem a zenész, hanem a liturgus
szempontjai irányították. Hű marad reformá-
tori elveihez s az ének zenei melódiáját tekinti
lényegesnek a' hangszerelés helyett. Boehmer
szerint ",a hangok technikusából a hangok köl-
tője lesz". _ ' "

Luther, énekköltői jelentőségét alkotásai":
nak érté kén és történeti szolgálatán kívül dön-
tően befolyásolja az is, hogy az egyház, lénye-
géből s az, evangélikus ' vallásos élet-tipusból
származó szempontjaival megadta az evang.
énekköltészet megmaradó programmját.

D.'KapiBéla
'püspök.~· ::..v
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Luther és a magyar reformáció.
A :eforI?~ci? egyetemes t?rténelmi jelenség,

az egesz világtörténet esemenye, az élet min-
den ágára kiterjedt és minden nemzet érezte
hatását. Munkásai az egyetemes történelem
alakjai: vezére -és hőse is az egész emberi nem
hőse, még ha meg vannak is benne és pedig
tükröző tökéletességgel nemzetének és faj ának
legjellemzőbb vonásai. A prófétai lélek, a törté-
nelemalkotóerő oly mértékben jelentkezett Lu-
therben, hogy az eredetileg német -reformátor-
nak indult szerzetes-tanár az egész emberi
nemnek reformátorává lett. Ő úgy érezte, hogy
s~ját népe, nemzete számára küldetett, -- s a
kmcsek, amelyek az ő révén, általa napvilágra
kerültek, az emberiség köztulajdonává váltak.
Minden nemzet ült lábainál és meritett abból a
tiszta forrásból; amelyet ő fakasztott a szikla
méhéből,

Ha a reformáció' egyetemes történelmi je-
lenség, amit nem korlátozhatunk az életnek
egyetlen ágára, hatását sem korlátozhatjuk
szűk területre. Amint általános volt a szükség-
érzet, mely szülte és létrehozta, általános a ha-
tás is, mely mint a népek egyetemeben eloszló
energia, szerte sugárzott belőle. Tehát nem
csupán vallási és erkölcsi téren nyomozhatjuk e
hatás erejét, hanem a közműveltségben, iroda-
lomban, az oktatásügy terén, a politikai élet-
ben, a gazdasági törekvesekben sajogéletben
is. Ez az általános erősugárzás természetes kö-
vetkezménye annak, ha a régi életeszmény ho-
mályosul s az új ideál fénylő napként emelke-
dik a szemhatár fölé. Amaz végső erőfeszítés-
sel védi hadállásait, emez a diadal biztos hité-
vel tör előre és hatol be a régi rend csüggedő
harcvonalába.

Amint a reformációt szülő szükségérzetnek
vannak általános és különös nemzeti sajátsá-
gaí, ugyanezt állapíthatjuk meg hatásáról is.
A reformáció vezéralakjai közül Luther volt a
legnemzetibb reformátor, a svájci reformáto-
rokban ez a jellemvonás nem jelentkezett oly
határozott színekkel, - éppen ezért kellett ná-
lunk is népszerűvé válnia. Amint anémetség
küzdött a pápai hatalom és a spanyol világura-
lom egyre nehezebbé váló bilincsei ·éHen,a ma-
gyarság hasonlóképen vergődött a két császár
hatalmi vetélkedés ének hálójában. Ha megvan
az elnyomók érdekközössége, bizonyára meg-
van az elnyomottak, leigázottak érzelmi közös-
sége is és ez nem kisebb hatalom. Luther alak-
jának népszerűségét nagyban emelte lelki bá-
torsága, amellyel megállt igaza mellett a világ
hatalmasai előtt. A wormsi hitvalló nagy ha-
tást tett a bátorlelkű magyar katona-nemzetre
s alakját vonzóvá tette nemzetünk előtt. Aligha
a véletlen műve, hogy a wormsi jelenetet kö-
vető évben iratkozott be az első két magyar-
országi ifjú a wittenbergi egyetemre, Lőcséről
és Besztercebányáról. E sorozat azóta soha meg

nem szakadt Luther életében. Az évi szám leg-
magasabb 1545-ben (18), a legkisebb néhány
éven át felváltva. (1526, 1527, 1528, 1530, 153i,
1532, 1538, 1539) '1--1. 1522-1546, tehát
Luther haláláig 162 ifjú van anyakönyvezve.

A hatás eszköze különféle volt. Elsősorban
a Wittenbergbe özönlő egyetemi ifjúság. Az
egyetem híre és tekintélye oly nagy volt, hogy
Shakespeare egy kis anakronizmussal a X.
században élt Hamlet dán királyfit a witten-
bergi egyetemre küldi, mint a dinasztiához
egyedül méltó egyetemre. Tanítványai között
nagy neveket találunk: Erdősi Sylvester János,
Dévai, Stöckel Lénárd, Ozorai Imre, Gálszécsi
István, Batizi András, Kopácsi István, Heltai
Gáspár, Szegedi -Kiss István, Abádi Benedek
nevét, akik részint tudósok, részint irók, ré-
szint iskolaszervezők, de valamennyien úttörői
a reformációnak. Sokan Luther személyes
vonzó körébe jutottak, érezték lelke sugárzását
s nem csupán tanítását hozták magukkal haza,
hanem nagy lelkének hősugárzását is, amelyet
míndig kedves emlékkép őriztek meg. A szemé-
lyes hatást leveleivel élesztette s ilymódon a vá-
rosok polgársága és több főúri család is hatása
alá került.

Hatásinak szintén jelentékeny erejű, esz-
köze a kereskedelmi kapcsolat, mely a német-
országi és magyarországi városok' polgár-
ságát érdekközösségbe fűzte. Az eszmék
világútja azonos az áruk világútjával. Az
üzleti utak voltak alkalmasint Luther ira-
tainak első terjesztői hazánkban. Az ira-
tok elégetése, terjesztésének tilalma mellett,
mely elsősorhan a városoknak szólt, hathatós
bizonyíték az is, hogy Huszár Gál az Igaz pap-

. súg tükörét) a semneczi, kremneczi és beszter-
cei bölcs tanácsoknak ajánlotta. Eszerint a
városok egész tanácsa a reformáció híve volt
és egyúttal túlnyomóan magyar is volt, mert
különben az ajánlás elmaradt volna. Hasonló-
képen számhavehető tényező a külfölddel, első-
sorban Németországgal való diplomáciai érint-
kezés, amelyet a. török veszedelem tett szüksé-
gessé és időszerűvé. Viszont a beözönlött ide-
gennyelvű hadsereg hatása csekély jelentőségű,
még ha kivétel nélkül a reformáció hívei lettek
volna is, mert garázdálkodásaikkal. rablásaik-
kal elidegenítették a magyarságot. Nádasdy
Tamásné azt írta urának: "Nem hiszem, hogy
a lékai kertben a kökényt is meghagyták vol-
na." Ostrositsné is panaszkodik a "hadi néme-
tek" ellen, noha anyai ágon maga is német
származás.

Legfontosabb annak megállapítása, volt-e
Luthernek érzelmi hatása a magyarság lelkisé-
gére. Erre érdekes bizonyítékot szolgáltat
Farkas András (Andreas Lupus Strigoniensis,
1531-ben járt Wittenbergben), aki 1538-ban
Krakóban Gálszécsi István hittani művének
függelékeképen (évszám nélkül) kiadta A sidó
és Ir}agyar. nemzetről szóló énekét, amelyben a
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vallásos és hazafias elem eggyé olvad s
úgy tekinthetjük, mint a. nemzeti szellemű ma-
gyarság akkád hitvallását. Feltétlen híve Já-
nosnak, .a nemzeti királynak, ellensége a Né-
metországból emelt királynak, akit kétszínű,
az evangéliummal játszó fejedelemnek ismert.
Éneke VII. részében magasztalja azon jámbor
tanítókat, kiket Isten közinkbe bocsátott s akik
az ige által hirdetik a "Jézus Krisztust egy
üdvösségnek lenni, ki az atyaistent nékünk en-
gesztelte drága szent vérével, ártatlan halálá-
val". Követeli a bűnbocsánatot, megalázkodást,
Istenhez térést, akkor megbocsátja bününket.

"És annak felette jó Magyarországot
Esmét feltámasztja és esmét hatalmat ad.'.'

Hasonló hang csendül meg Szegedi Kiss István
énekében (Szánja az Uris ten ... ) Batizi And-
rásnál (44. Psalmus) s egyéb énekeseknél is,
akiknek nevét nem sorolhatjuk fel. Ez a gondo-
lat egyezik Luther nyilatkozatával a török kér-
désben, amidőn azt írja, hogy legfőbb,kötelesség
bűneink megbánása, a megtérés, megjavulás.
Ily módon lesz a reformáció, Luther hitvallása
a magyarság számára nemzeti hitvallássá. A
külső segítségben való bizakodás hiábavaló, .-
a.nemzet rátalál az egyetlen útra, amelyen céljá-
hoz érhet: a megtisztulás és Istenhez térés út-
jára. Az erkölcsi erő visszaszerzése építi {ei
újra az országot. A bit megtart, a reménység
meg nem szégyenít.

Ii.övid elmélkedésünket egy Luther tanít-
vány, Batizi zsoltárából vet részlettel fejez-
zük be:

Nem kérünk Uristen érdemünkért.

De kérünk tégedet szent nevedért
És a te szerető szent fiadért,

Ki magát adá mi bűneinkért.

ti. KovácsSándor
egyetemi tanár.

Luther vallásossága.
Valamelyik angol tudós, ki fejlődéstörté-

neti alapon áll, a fejlődéstörténet titkáról szólva
mondotta a legutóbbi időben: lehetetlenség,
hogy az ázalagtól Shakespaereig való fejlődés
az esetleges véletlen eredménye volna.

Az emberi géniusz nagysága előtt, íme, a
darwini fejlődéstudomány képviselői is kényte-
lenek fejet hajtani. Amint hogy nincs is cso-
dálatosabb, mint az emberi szellemóriások
életvilága. amelybe beletekintve ellenállhatatla-
nul érezzük, hogy itt az égi szikra,' amely bele-
hullott az emberparányba, különösen magas és
fényes lángot vetett, mely annál feltűnőbb, mi-
nél ritkábban és elszórtan látjuk lobogni. És
az igazi nagy szellemóriás ok számát az embe-
riség egész történetét és egész családját értve,

leírhatjuk két számjegyből álló számmal, ho-
lott ezen idő alatt sok-sok milliárdnyi emberi
lélek hagyta el földi porhüvelyét és tért vissza

j az örökkévalóságba, E rendkivüli nagyságok
látása önkénytelenül ébreszti fel bennünk saját
törpeségünk tudatát, hiszen e geniuszok a
világmindenséget röpülték . át és fogták fel a
röghöz tapadt epigonok néma bámulatára. '

Az isteni szikra e kiváltságos képviselői
irányában érzetttörpeségünk tudata egy téren
veszít a földre sújtó erejéből és ez a vallási.
Mert a vallási géniusz nem magános úton jár,
amelyen nem követheti senki, hanem őserővel
tör utat ismeretlen, vagy elfelejtett irányba,
hogy az emberek milliói követhessék.

Nagy reformátorunk születésének 450. ju-
biláris évében hálával, boldogan és túláradó
örömmel kell gondolnunk Isten végtelen kegyel-
mére, aki nékünk adta őt és ezzel úttörőt, . út-
egyengetőt adott a sötétben, bizonytalanságban
botorkáló, örökös félelemben és rettegésben élő
ember számára.

Luther kiváltságos nagysága különböző
szempontból értékelhető. Nagy volt, mint teo-
logus, nagy volt mint tudós, mint professzor,
mint igehirdető, mint énekköltő, mint lelkípász-
tor. De számunkra mégis a legnagyobb jelen-
tőségű az ő csodálatos mélységű és mégis cso-
dálatos tisztaságú vallásossága, ezen a ponton
közeledve feléje, lehet szinte emberfölötti mé-
reteit a-legjobban mégközeliteiif és megérteni.

Csodálatos dolog; ném akart ő azzá lenni;
amire az isteni kegyelem mégis elhívta ésami-
vé azután éppen ennélfogva mégis lett.

. Ő az ő nyugtalan, békesség után vágyódó
lelkét akarta megnyugtatni és egész élete és
működése felelet arra az egy lelke mélyéből
feltörő "kérdésre : Wie krieg ich einen gnádigen
Gott; .

Miközben erre keresi a feleletet, beleütkö-
zik a törvénybe. Igyekszik megbírkózni vele,
sanyargatja önmagát szinte a martiromság ha-
láláig, de célhoz nem ér. A meggyötört lélek
elszántságával tólja hát félre a törvényt: .ez
az út járhatatlan. Beleütközik a pápraiSág intéz-
ményébe. Igyekszik itt is az összeütközés hevét
mérsékelni. Magában keresi a hibát, menti, védi
az egyházat; de a lélek békéjét keresve az
akadály csak előtte van és ekkor nem másért,
csak a lélek békességéért megy tovább, küzd
meg az akadállyal, tólja el az útból az egyház
felállította korlátokat, és a naív, dé őserejű
lélek csodálkozásának ad kifejezést, hogy ezért
őt támadják, korholják, eretneknek nyilvánít-
ják, amikor, Íme,ő semmi mást nem tesz; mint
az Isten után vágyódó lélek számára egyengeti
az utat és bontja le az akadályokat. Beleütkö-
zik az emberi kényelemszeretetbe és megalku-
vásba, amely inkább tűri az igazságtalanságot
és lelki gyámkodást, sem hogy saját nyugalmát
engedné megzavarni. És csodálkozik még Stau-
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pitznak is, atyai jóbarát jának tanácsán, amely
megnyugvást és lehiggadást ajánl néki. Ez meg-
alkuvás volna, nem tehetem.

És ekkor már nincs visszafordulás. Ha
életútja egész koráéval ellentétes irányban ve-
zet is, de megy rajta rendületlenül. És ha eköz-
ben császári hatalom akarja is útját állani, dia-
dalmasanszáll szembe vele: másként nem te-
hetek:

Luther sikerének a titkát csak a felületes
szemlélők vélik abban felfedezni, hogy a külső
körülmények kedveztek fellépésének, . hogy a
belső és külső harcok igénybe vették a császári
hatalmat, hogy a fenyegető törökveszedelem is
belejátszott volna abba, hogy háborítatlanul
nőjjön nagyra az ő vallási mozgalma,

Luther sikerének a titka az ő csodálatos
mélységű vallási géniusza, kristálytiszta és
sziklaszilárd istenhite. Megtalálván azt, akiben
lelke békességének biztosítékát látja, az ő urát,
Krisztusát, akiben Isten kegyelmes akaratának
kézzelfogható kezességét látja, amely kegyel-
mes akarat után olyan mindent lebíró erővel
vágyódott, boldognak tudja magát, elérte cél-
ját, hiszen olyan erős szövetséges áll mellette,
akihez viszonyítva eltörpülnek az őt fenyegető
püspökök és fejedelmek, pápa és császár. Mert
legyen rajtuk fényes papi ruha, pápai tiara,
vagy királyi palást, vegye körül őket az egy-
ház és világ minden hatalma, az átokmondás
és száműzetés joga, pápai brévék, bullák és had-
seregek: ő erősebb, inert az Ige áll oldalán, az
Ige pedig kőszálként megáll, megszégyenül, ki
bántja. Ez a csodálatos erejű diadalének, ame-
lyet a lutheri reformáció harci dalának szok-
tak nevezni, szintén nem más, mint az ellenség
által körülvett küzdő lélek bátor vallástétele
a veszedelmek éjjelén. Nyugodtan áll az ele-
mek háborgása között: mirajtunk nincs ha-
talma.

Melanéhton lehetett nagyobb tudós, Kálvin
jobb szervező, Zwingli jobban forg,athatta a kar-
dot, de abban, amiben végeredményében is a
reformáció igazi lényegét várjuk és keressük,
az élő, őserejű, minden földi veszedelmek kö-
zött' a gyermek bizalrriával és hitével megálló,
a lélek nyugalmát' biztosító vallásosságban
Luther egyedül áll kortársai és utódai között,
ésamint halad a helyesnek felismert úton, in-
gadozás és megállás nélkül, Pál apostollal ta-
lálkozik, a Krisztust előtte feltáró nagy teolo-
gussal, akinek szavai, amint mondja is, új vi-
lágot tárnak fel előtte s akinek hatása alatt
vele együtt vallja nem a fanatizmus, hanem a
tiszta, világos meggyőződésnek a hangján: im-
már semmi el' nem szakaszthat minket Isten
szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk a Jézus
Krisztusban.

Dr. Kiss Jenő)
egyetemi tanár,

a soproni hittudományi kar
dékánja,

, Luther pedagógiája.
Az egyház történetének nyitott kérdése

marad az, hogy a lutheránizmus elterjedése az
igehirdetésnek, vagy a vallástanításnak köszön-
het-e többet? Vajjon Luther utólérhetetlen ige-
hirdetői képessége vonzotta-e inkább a töme-
geket egyházunkba, vagy pedig született peda-
gógusvoltának alkotásai, mint a legjobb és leg-
hatáeosabb pedagógiai könyvek evangélizálták
és misszionálták a tömegeket egyházunk szá-
mára?

S ha a megítélés azt az eredményt mutatná
is, hogy az igehirdetés nagyszerűsége volt az
úttörő s az eredményességben is utólérhetetlen,
a minden jelenségre komolyan reagáló történe-
lemvizsgálat azt mutatja, hogy a lutherániz-
mus pedagógiai törekvései és eredményei nél-
kül, a pillanatnyi hatások nem lettek volna az
egyházat építő és hitüket megtartó evangéliumi
jellemek életrekeltői. Az igehirdetés az evan-
gélikus egyház számára embereket és felnőtte-
ket szerzett, a vallástanítás a lutheránizmusba
beleszületetteket tette Luther pedagógiáján ke-
resztül olyanokká, mint akikre az egyház Ura
mindig számíthat.

Luther pedagógiáját Kis Kátéjában ismer-
jük meg. Olyan könyv ez, amely a Szentírás
mellett a legnagyobb elterjedtségnek örvend s

.a legtöbb nyelven ismeretes. Ezt talán a keresz-
tyén irodalom még két másik alkotásáról mond-
hatjuk el. A nagy olvasottsága s az állandó,
minden kor számára való értékes volta pedig
amellett bizonyít, hogy a kis káté lehet csak a
vallásos nevelés alapja. Igazolni lehet ezt az ál-
lítást. Luther reformációi munkájában, gyüle-
kezetek életének vizsgálatában, az emberek val-
lási tájékozatlanságában találta meg a káté
megírásának szükségességét s talán közel já-
runk a valósághoz akkor, amikor azt á1lítjuk,
hogy Luther valamennyi nagyjelentőségű irata
közül ez az, amelynek kidolgozására a leghosz-
szabb időt áldozta.

Először megtartotta a káté egyes részeiről
prédikációit, azután énekeket költött a gyer-
mekek részére, adott imádságokat is a gyerme-
keknek, istentiszteleti' elgondolásában tisztán
látta, hogy az ifjúságet aktíve kell, foglalkoz-
tatni az istentiszteleteken, a tanítás anyagáról '
elmondotta jól megalapozott véleményét s mi-
kor mindezeket kihangsúlyozta, még mindig
úgy látta, hogy pedagógiai munkássága be-
fejezetlen, helyesebben ezek az indítások még
nem adják meg annak a lehetőségét, hogy
az apa és az anya vallásosan nevelhesse gyer-
mekét s a fenti utasítások még nem elegendők
arra, hogy a gyermek olyan, az evangélium
igazságát teljesen és érthetően kinyilatkoz-
tató könyvet is kapjon, amely garancia arra,
hogy aki azt ismeriés hiszi, az bizonyára jó
evangélikus.

Akis káténak éppen abban van a legna-
gyobb jelentősége, hogy ez a könyv önmagáért
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beszél. A törtérielem folyamán bebizonyította
azt, hogy hitetlen tanítók kezében és munkáján
keresztül is épített s nélkülözhetetlen értékét az
bizonyítja, hogy a legnagyobb támadásokat s
ellene indított hadjáratokat is túlélte. Azért
harcoltak ellene, mert áradt belőle a hívő luthe-
ránus hitbizonyosság, s azért maradt meg,
mert olyan hittel íródott, melyhez foghatót a
pedagógia és valláspedagógia irodalmában nem
találunk.

Érdekes megemlíteni azt, hogy ez a könyv
majdnem az első fogalmazásában forog közké-
zen. Még eddig nem akadt egyházunknak teoló-
gus, vagy pedagógus tagja, 'aki az átdolgozás
gondolatát felvetette volna s így még kevésbbé
akadhatott olyan, aki vállalni merte volna azt
a feladatot, hogy tartalmát és a módszerét
a kor számára átalakítja. Csak kivételes értékű
könyveknek juthatott az idők folyamán ez a
dicsőség osztályrészül.

Luther teológiájának, egyházunk tanrend-
szerének grandiózus tétele: a második hitága-
zat magyarázatában olvasható. Olyan csúcstel-
jesítmény ez, amelyet Luther óta senki sem
tudott sem kimondani, sem leírni s azzal, hogy
ezt az igazságot már a legkisebb evangélikus
gyermeknek is meg lehet ismerni, ebben láthat-
juk meg Luther misszionáló bátorságát is. A
legnagyobb igazságát egyháza legkisebb tag-
jaival közlí s már a gyermekek kezébe teszi le
a hithűség és hitbizonyosság tételeit.

Ez a könyv bizonyít amellett is, hogya re-,
formáció egyházat akart teremteni. A hitval-
lásszerűség gondolata akkor született meg Lu-
ther lelkében, amikor kátéját írta s az egyház
jelentőségének, de örökkévalóságának igazsá-

, gát azokkal akarta leginkább megértetni, akik
általa találták meg az üdvbizonyosság örömét.

Meddő dolog volna értékelést megkísérelni
Luther iratai között, fölösleges elleneinknek
azon fáradozni is, hogya káté gondolatának
alapötletét másoknak tulajdonítsák, nehéz meg-
álLapítani azt, hogy mennyi az intuitív s meny-
nyi a készült pedagógiai szellem benne, de igaz-
ság az, hogy ez az egy könyv megépítette az
evangélikus anyaszentegyházat. S az a könyv,
amely erre képes volt, az a szellemi készség,
amelyik ezt megvalósította s az a 'hit, amelJ,Tik
ezt a világnak ajándékozta, üzen a mának vala-
mit: 1. ha tudni akarod, hogy mit tanít egyhá-
zad: olvasd el 'a kis kátét, 2. ha hitbeli kételyeid
vannak, mélyedj el a kis kátéba a gyermek lelkü-
letével s megtalál od nyugalmadat, 3. ha ma
egyházad megújításán fá;a~ozni kívánsz, ~~g
egyszer olvasd el a kis katet s benne megtala-
lod azt a lelket, amely nemcsak inspirál a mun-
kára hanem megmutatja azt a kijelölt utat is,
amelyt;n megindulhatsz áldozatos. de ígéretes
munkádon.

Mindezeket pedig Isten kegyelméri kívül
Luther Márton pedagógiai bölcsességének kö-
szönhetjük. Dr. H. Gaudy LászZó.

hitoktatási igazgató.

Luther családi élete.
Luther Márton, a nagy reformátor a világ-

történet azon kivételes, hatalmas egyéniségei
közé tartozik, akinek minden szava, minden
cselekedete 'mély hatással volt nemcsak kortár-
saira, hanem minden idők emberére, akit sze-
renesés csíllagzata az ő vonzó körébe hozott.
Ilyen mély hatást gyakorol mindenkire külö-
nösen családi élete, ahol hegyeket mozgató
hite, szinte határtalan szeretete és csodálatosan
mély kedélye a legvonzóbb színekben pompáz-
nak. Eleinte a saját lelki üdvössége miatti tépe-
lődéseiben, majd a pápaság elleni nagy küzdel-
meiben és az egyház reformálására irányuló
törekvései közepette nem is gondolt házasságra,
családalapításra. Csak később - talán azért
is, mert ellenségei következetlenséget vetettek
szemére és hirdették: tanítja a papok házassá-
gát s másoknak ajánlja is, de maga nem mer
megházasodni - határozta el magát a házas-
sági lépésre s nőűl vette Bóra Katalint, egy
régi nemesi családból származott volt apácafő- '
nőknőt 1525. június 13-án.

Ezt a házasságot az Isten különösen meg-
áldotta, amikor úgyszólván az összes protestáns
papházasságok eszményképévé tette és mérhe-
tetlen sok. boldogság kútforrásává azon áldott
hatásánál fogva, mit a népek millióinak házas-
ságára közvetve gyakorolt 400, esztendő óta.

De mindenekfelett boldoggá tette ez a há-
zasság magát a nagy hithőst, adva neki meg-
hitt csendes 'otthont, ahol az idegőrlő harcok fá-
radalmait kipihenhette s újabb erőt gyűjthetett
a további küzdelmekre.

Ilyen otthon teremtésére különösen hiva-
tott volt Bóra Katalin. Ez a kegyes és jámbor
nő, aki őszinte csodálattal tekintett fel hatal-
mas urára s neki szolgálni volt legfőbb gyönyö-
rűsége. Páratlan szívjósággal nevelte gondosan
gyermekeit, de egyszersmind erélyes kézzel
tudta elintézni a háztartás s később a mezőgaz-
daság dolgait és gondjait is, úgy, hogy Luther
Márton a legnagyobb nyugalommal szánhatta
minden idejét az egyház ügyeinek, mert otthon
nélküle is mindenek ékesen és jó rendben foly-
tak.

De szerette is Luther az ő feleségét, leg-
kedvesebb levelét, amely legközelebb állott szí-
véhez, a galatákhoz írott levelet, az ő Bóra
Katalinjának nevezte. Egy más alkalommal
tett nyilatkozata szerint pedig nem adná őt
Franciaország minden gazdagságáért sem!

De ha Luther szerette élettársát, még több '
oka volt erre Bóra Katalinnak, aki különben el
is árulta Amsdorfnak, hogy vagy néki, vagy
Luthernek tudná csak kezét nyujtani, amiből
Amsdorf meg is értette, hogy Bóra Katalint
szíve legtitkosabb vágya Lutherhez vonja. A
dicső férfiúhoz, akinek nevét visszhangozta
hegy-völgy, akinek nevét a választó fejedelem-
től kezdve le a legutolsó kunyhó lakójáig a szí-
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vébe zárva hordotta mindenki, akiben az Isten
kül~ö~tjét látták, aki a német népet, sőt az em-
benseget, mert hiszen már Európa többi or-
szág.aiban is ismerték és sokan követték tani-
tását, ~i fogja vezetni a testi és lelki nyomo-
rusagbol. Es szíve, vágya teljesült, feleségévé
lett a nagy reformátornak. Es soha sem bánta
meg tettét. Házuk felett zúgtak ugyan a viha-
r~k ~ég sokáig, de reája is átszáll ott férje erős
hite es nagy bizodalma. S az Vr oltalma alatt
bent a házban soha semmi sem zavarta meg a
csendes békességet és boldogságot.
, Es mennyire szerette 'gyermekeit! Még leg-

lazas~~b ~evékenysége közepette is mindig 'volt
am;t11 ~~eJe"hogy, gyermekei közé elvegyüljön,
veluk játszék, szórakozzék s gyönyörködjék a
mennyben, amely ártatlan szemeikből tükröző-
dött feléje. Ilyenkor sokszor beszélt a kicsi-
n'yek.nek Istenről és az Ő nagy jóságáról s ta-
lan Itt szerezte közöttük azt a tapasztaiatot,
amely elmond atta vele: a gyermekeknek SOR-
.kal finomabb gondolataik vannak Istenről mint
nekünk, öregeknek. A nagyobbakat imádkozni
énekelni maga tanította. Különösen meghatóak
voltak az ének órák. Az apa rendszerint valami
hang~~ere? adta elő, vagy a maga gyönyörű
hangján énekelte el a dallamot, többszöri is-
métlés után már gyermekei is vele énekeltek.
Ilyenkor az anya ~s többnyire abban a szobában
talált magának foglalkozást s a vége az lett
a nagy ügybuzgalomnak, hogya már tudott
énekek ismétlésekor ő is beállt az énekkarba
s együtt énekelt a család. Ezek az együttes
éneklések bizonyára sokban hozzájárultak ah-
hoz a közmondásos meleg szeretethez, amellyel
a Luther-család tagjai egymás iránt viseltet-
tek.

Ebbe a meleg családi körbe ugyancsak jól
illett be Léni néni is, a Bóra Katalin nagy-
nénje, aki ott húzódott meg a Luther csal'id-
jában s szíve jóságával és a család minden
egyes tagja iránt tanusított nagy szeretetével
valóságos áldása lett a háznak.

Vgyancsak a családhoz tartoztak azok a
szegény, de jó magaviseletű, szorgalmas és te-
hetséges teológusok, akiknek feladata volt, fő-
leg az apa távollétében a gyermekek tanulását
ellenőrizni, nekik segítségükre lenni, mert Lu-
ther'nek különösen nagy gondja volt gyerme-
kei neveltetésére s a tanulásban való előmene-
telükre.

De hiányos volna Luther családi életéről
rajzolt képem, ha meg nem emlékezném még
azokról a szívet-lelket emelő és művelő baráti
összejövetelekről, amik Luther házában és
asztalánál folytak le, amikor legkedvesebb és
legbizalmasabb barátait, többnyire a reformá-
ció nagy alakjait, látta vendégül, Ilyenkor a
háziasszony is igyekezett kitenni magáért s
gondoskodott az ízesebbnél-izesebb ételekről és
italokról, de a vacsora igazi fűszere és öröme
mégis csak a háziúr nagy szelleme, gazdag

lelke és derűre hajló, csodálatosan mély kedé-
lyevolt. Igazi régi görög symposion ok voltak
ezek. A legnagyobb szellemek és leggazdagabb
lelkek virágcsatája, amely az életet szolgálta.

De ez már a múlté ... , a rég múlté!
Más háborúk divatját éljük ma, amelyek

a halál szolgálatában állanak. De örök az Isten
kegyelme! S az Ő kegyelméből a halálból is van
?eltámadás!

Kiss István,
püspök.

Luther az emlékezetben.
Lutherünk nagyságát és munkája jelentő-

ségét semmi se mutatja jobban, mint az, ho-
gyan él a késő utókor emlékezetében. Mennyi
könyvet írtak róla, mennyi szobrot állítottak
az emlékére! Követői és ellenfelei erősen vizs-
gálat tárgyává tették irott munkáit, egyénisé-
gének fennmaradt vonásait. Ellenfelei sok rá-
galmat közöltek róla, de a csak valamennyire
is tárgyilagosnak mutatkozó, ellenséges érzü-
letből fakadó könyv is, amikor végigismerteti
a személyére szórt valótlanságokat, kénytelen
elismerni, hogy ezeknek nincs semmi történelmi
alapjuk. Ez a kényszerű beismerés már meg-
hajlás is azelőtt a nagyság előtt, akihez csu-
pán az elismerés, a megbecsülés tisztaságával
lehet az igazságkeresés komoly törekvésévei
közeledni.

Eszméinek a hordozói, szándékainak a meg-
valósítói ma mindinkább feléje fordulnak. Ma
a teológiai irodalomban szinte állandóan olyan
könyvek jelennek meg, amelyek a lelkében élő
eszményeket keresik. Külön érdekesség szá-
mukra a teológiája, a Szentírással való kapcso-
lata, az imádkozo élete, tanítási módszere, az
emberekkel való bánásmódja, az énekkölté-
szete, családi köre, szórakozása, igazán min-
den, ami személyévei összefüggésbe hozható.
Milyen érdekes, sokoldalú ember! Irányadó a
politikai véleménye, tanulságos a hazafisága, s
minket magyarokat külön is vonz, hogyan vé-
lekedett rólunk, az akkori világhelyzetben, mi-
lyen helyet jelölt ki számunkra. A vizsgálódás
a kutatóknak sok örömöt okoz, csodálják azt
a világos látást, azt a lelki ragyogást, amely
úgy anagy, mint a kis dolgokban visszatük-
röződik mindenen, ami Lutherrel kapcsolatos.

Luther ellenfelei részéről tiszteletet, köve-
tői részéről pedig hűséges szeretet érdemel!

Minden evangélikus embernek a vágya,
hogy minél jobban megismerje lelkivilágát, va-
lamint nagyjelentőségű munkálkodását. Az
volna ennek a jubileumi időnek a legmegfelelőbb
megünneplése, ha minden evangélikus köteles-
ségének tartaná, hogy legalább egy oldalról is-
merje meg Luther egyéniségét és abból folyó
munkálkodását. Nagy áldás származnék belőle
az egyénre és az egyházra.
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Mikor e sorokat írom, Luther-emlékek van- mehr. Bizony, nagy igazság van benne: Isten
nak előttem. Itt fekszik előttem a wormsi Lu- igéje és Luther tana nem, soha sem múlik el!
ther-emlékmű. Gyönyörű alkotás, amely sok- Az egész művelt világot és dúsan megtelt
ezer evangélikust vonz ebbe a Luther által ne- múzeumokat kellene nagyon figyelmesen végig-
vezetessé, örökké emlékezetessé tett városba. járnunk, hogy összegyüjtsük, de akkor se tud-
Ott áll a középen Luther, kezében a Bibliával, nánk mind összeszedni, a Luther-emlékeket.
lábainál az előreformátorok, körülötte a refor- Annyira él Luther az emlékezetben, hogy erről

'máció nagy alakjai. , ' /még egy nagy munka is csupán- töredék, ez a
A wittenbergi képek felelevenítik lelkem- kis cikk pedig egy ujjmutatás ebbe az irányba.

ben azokat az órákat, amelyeket három évvel' JIn: kl'
lőtt L th árosáb töltött A" marcse I anoseze o u er varosa an o o em. regr lelkész.

formájára megújított vártemplom az ajtaján
ércbeöntötten őrzi a 95 tételt, melynél neveze-
tesebb, hatásában jelentőségesebb irata kevés
van a történelemnek. Már kívülről is olyan jól-
esik végigsímogatnunk tekintetünkkel ezt a ne-
vezetes templomot. Amikor belépünk, érezzük,
hogy valóban szent hely, ahol járunk. Itt hang-
zottak egykor Luther ajkairól a bizonyságtévő
igék, s most itt pihennek az oltár előtt, a szó-
szék közelében a nagy , harcosok: Luther és
Melanchton. Előbbi az ajak beszédével, utóbbi
a toll fegyverével lett kiváltképpen hőse a re-
formáció szent ügyének. Mélyen meghatva áll-
tuk körül ezeket a sírokat. Igy állnak ott meg
mások is. Friss babérkoszorú volt Luther
sírhalmán, az amerikai lutheránus ok kegyelete
helyezte oda. A falakon ragyogó fejedelmi ci-
merek :között, amelyek az egyháztörténetünk
fényes lapjait elevenítették meg, ott ékeskedik
a Luther-rózsa. Egy feledhetetlen istentisztelet
véste még mélyebbre az áldásos hatásokat.

A vártemplomból a városi templomba
igyekeztünk, amelyben Luther, mint városi
lelkész, olyan fáradhatatlanul hirdette az igét.
A templomot a kegyelet a régi alakjában őrzi.
Jórészt idegenek voltunk azon az istentiszte-
leten, amely éppen akkor folyt le. Elgondoltam, '
milyen érzés is lehet, ha az ember, mint lelkész,
azon a szószéken hirdeti az igét, amelyről Lu-
ther tett hatalmas erővel bizonyságtételt.

Tovább kellett mennünk és bejártuk a régi
egyetem termeit, amelyekben Luther magya-
rázta a hit által való megigazulás tanát. Majd
a múzeumszerű házat néztük meg, ahol lakott,
ahol irogatta azt a sok könyvet, iratot, prédiká-
ciókat, imákat. Bejártuk a kertet, ahol a munka
után megpihent, de pihenés közben arany igaz-
ságokra tanította munkatársait: Melanchtont,
Bugenhagent, Spalatint, Jónást és a sok tanít-
ványt, akiket szívesen látott a hajlékában, az
aszalnál.

Innen Melanchton házába. mentünk. En-
nek a halkszavú, nagytudású embernek a
családi háza is csupa történet. Minden kis
tárgy egy-egy elsárgult levele a történetnek.

Olyan halkan jártunk ezekben a házakban,
de még a wíttenbergí házak között is. Hiszen
ott minden ház történetet, nekünk feledhetetlen
történetet regél. Az egyiknek a kövében, régi,
görbe betűkkel ez volt olvasható: Gottes Wort
und Luthers Lehr', Vergeht .nie und nimrrier-

l!..1 IRE~~H

SZENTHAROMSAG UTANI

HUSZONEGYEDIK VASARNAP.

Ezékiel 34, 11.

"Ime, én magam keresem meg nyájamat,
és magam' tudakozódom utána", .- így szől az
Úr lsten. Az elszóródott és idegenbe tévedt
nyájat maga az Úr tereli egybe. Nem nézheti
a hűtlen pásztorok eredménytelen munká,iát. A
nyájhoz való szereteie arra indítja, hogy maga
siessen megmentésére, meri a béresek és akik
nem pásztorok, vesztébe hagyták tévelyegni. -
Az eislebeni bölcsőben született 450 évvel ez-
előtt ae Úrnak- egy-pásztora, aki az örökkévaló
jó pásztortóZ tanulta meg a hűséges őrizést és
aki megbízatását jó páeztor módjára oe is töl-
tötte. Nem béres, hanem pásztor volt ő, aki ls-
ten egyenes rendelését bírta. Ha nem Istentől
nyerte volna a megbízatást, munkája, őrizése
hasztalan lett volna. A s,zétzüllőben lévő nyáj
nem ha~lotta volna meg szavát, nem figyelt
volna irányt.ielző botjára és - ki tudja? - ta-
lán már cSOJkaz emléke élne annak, hogy volt
egyszer egyembernyáj, amelynek nem akadt
őrizője. - De mi tudjuk, hogy 450 évvel ezelőtt
lsten jósága pásztort rendelt mellénk, aki által
ielkeresie az elveszni indulót és tudakozódott
a,z eltévelyedett után. lsten küldötte, lsten bízta
meg, Ő adott erőt és hűséget Luthernek. És
ezért az ünneplő nyáj ma csak szívbéli hálával
tekinthet az égre, az éq Urára, hogy adott ve-
zetőt neki, aki szirtee-osuseamlás, vad útvesz-
tők meredekjéről kies legelők biztonságos he-
l,yeir:eterelte.

Ruttkay-Miklian Géza;,
- Az egyetemes gyűlés a már régebben ismerte-

tett programm szerint november hó ro-én d. e. 9 óra-
kor veszi kezdetét D. báró Radvánszky Albert és D.
Geduly Henrik elnöklete alatt.

- Az Egyetemes Gyárnirrtézet közgyűlése. A
Magyarhoni Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet
idei nagygyülését a Budapest-kelenföldi templomban
tartja november hó 8-án este fél 7 órai kezdettel Zier-
mann Lajos és báró Feilitzsch Berthold elnöklete alatt.
Az ünnepi közgyülést istentisztelet előzi meg, amelyen
Marcsek János ózdi lelkész hirdeti az Igét.



16. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 41. szám.

- Házasság. Danhauser László székesfővárost
vallastanár és Mohr Éva, MeohrHenrik óbudai evangé-
Iikus lelkész leánya, november hó 4-én délután fél 6
órakor tartják esküvőjüket a budapesti fasori evangé-
likus templomban. - Kirchner Rezső, evangélikus püs-
pöki titkár és gyöngyösi Pethő Klára október 28-án
esküdtek. egymásnak örök hűséget a sámsonházai ev.
templomban.

- Síremlékavatás. A Budapesti Evangélikus
Leánygímnáztum, .a Luther Otthon és a Magyar Cser-
készszövetség október 31-én délután 3 órakor avatta
fel Vidovszky .Kálmán síremlékét a' Kerepesi teme-
tőben. '

- A reformáció megünneplése Angyalföldön.
Az angyalföldi Luther Szövetség és Luther Márton Kör
október 29-én rendezett rerormácíöí- ünnepet, amelyen
változatos müsor keretében Zászkaliczky Pál tartott
előadást "A reformáció lelki arculata" címen és Rimár
Jenő magyarázott bibliát.

- Harangavatás a reformáció emléknapján. A
Budapest-köbányaí evangélikus templomban október
31-én avatták fel az első harangot. A szertartást Ke-
mény Lajos esperes végezte, ünnepi beszédet Majbá
Vilmos lelkész mondott. Az ünnepi istentisztelet' végez-
tével D. D. Raffay Sándor püspök befejező imát mon-
dott és-rnegáldotta a gyülekezetet.

, - Elismerés egy igazgató-tanítónak. A kultusz-
miniszter Szakál László evangélikus igazgató-tanítót
Kemenesmagasiban saját kérelmére negyvenkét évi
szolgálat után nyugdíjazta. Felettes egyházi hatósága
ez alkalommal négy évtizedet meghaladó pedagógiai
munkásságáért elismerését fejezte ki.

- A somogyi egyházmegye lelkészi és tanítói
kara október 26-án Porrogszentkirályon tartotta meg
őszi összejövetelét. Mind a két kar érdemes munkákat
hozott és tárgyalt, mely után közösen járultak az Ur
asztalához.

- A romániai zsinat-presbiteri .ág, h. evangélikus
egyházkerület közgyűlése. A romániai zsínat-presby-
teri ágo h. evangélíkus egyházkerület ez évi rendes
közgyülését, október hó 13-án, Aradon tartotta. Előző
nap ment végbe az újonnan megválasztott kerületi fel-
ügyelőnek, jöszáshelyí Purgly Lászlónak ünnepélyes
beiktatása, amelyről lapunk előbbi számában már
megemlékeztünk. A beiktatást követő délután a kü-
lönféle bizottságok tartották meg üléseiket, majd pe-
dig a templomban vallásosest következett, amelyen
Nikodémusz Károly, a brassói egyház talentumos költő-
papja "Izsák házassága" címü elbeszélését olvasta fel,
nagy hatás mellett. Járosi Andor teológiai magán-
tanár, az egyház különleges hivatásáról tartott lelke-
ket lenyügöző, magas színvonalú előadást. A közgyűlés
egyik legfontosabb tárgya volt a: 'kerület' elismertetése
érdekében megindítandó, akció megbeszélése: A kerÜlet
lépten-nyomon érezni kénytelen ei nem ismert voltának
hátrányait' s azért a közgyülés elhatározta, hogya ke-
rület elismertetésének ,a kérdését most már minden-
képen dülőre viszi s miután az eddigi lépések mind si-
kerteleneknek bizonyultak, királyi audenciát igyekszik
kieszközölni, hogy sérelmét a király őfelsége elé vi-
hesse és annak az' orvoslását kérje. Ennek az ügynek
az elintézésével a kerületi elnökség mellett Nikodé-
musz Károly, kerületi főjegyzőt és dr. Papp Endre ke-
rületi másodeflügyelőt bízta meg.

A közgyülés másik igen fontos tárgya az újonnan
megalakult fiatal bukaresti egyház ügye volt.' A köz-
gyülés nagy megelégedéssel vette tudomásul Sípos
András szervező-lelkész jelentését, amely a bukaresti
evangélikusok lelkes munkájának és az' egyház meg-
alakulasa körül tanusított páratlan áldozatkészségé-
nek volt szószólöja, Hogy az eddig elért eredmények

biztosíthatók legyenek, közgyülés a feladatát dícsére-
tes' buzgósággal teljesített Sípos ..András leváltására,
akit gyülekezete nem tud tovább nélkülözni, Lőrincz
Samu stájerlaki lelkészt küldötte ki, ki· mint a buka-
resti' viszonyokkal teljesen ismerős, betetőzheti az el-
kezdett munkát. A kerületnek megvan minden remé-
nye rá, hogy Bukarestben rövidesen népes és virágzó
egyháza lesz az evangélikus magyar Sionnak. A köz-
gyülés azután foglalkozott a kerület egyéb folyó ügyei-
vel, megválasztotta az új tisztikart s a jól végzett
munka érzésével oszlott fel.

- Jézus kis barátai. Gyermekprédikációk. Irta:
Lunde János, oslöí evangélikus püspök. Norvég eredeti-
ből fordította: Wolf Lajos ceglédi evangélikus lelkész.
Fordító kiadás.a. - A 25 gyermekprédikációt tartal-
mazó füzet lelkészeknek, tanítóknak, vasárnapi iskolai
vezetöknek szolgál segédeszköz Ul. Ára: 1.80 P. Meg-
rendelhetö. Wolf Lajos ceglédi. evangélikus lelkésznél.
Postatakarékpénztári csekkszámla száma: 52.425.-
Csoportos megrendelés esetén minden 10 példány után
egy ingyenpéldány. Az eredeti könyvet 47 müvészí rajz
díszíti, amelyeket költségkímélés szempontjából fordí-
tónak' ki kellett hagynia. 800-1000 példány eladásának
biztosítása esetén illusztrációkkal a gyermekek részére
is kiadható volna. Erre vonatkozó szíves észrevételeket
bizalommal kér Wolf Lajos evangélikus lelkész, Cegléd.

- Harmólliumot vásárolna kéz alatt az angyal.
földi Luther Szövetség. Eladni szándékozók ajánlataik-
kal forduljanak Rimár Jenő vallástanárhoz. (Budapest,
VIL, Gizella-út 28., földsz. )

- A Budapesti Evangélikus Középfokú Leány-
iskola - polgári, Veres Pálné-intézet, kollégium-
ötven éves története. 1883-1933. Irta: Dr. Böhm Dezső
igazgató. - A könyvecske az iskola életében eltelt 50
év történetet mínden vonatkozásban bemutatja. Meg-
ismerjük belőle azt a sok nehézséget és küzdelmet,
amelyet lelkes és fáradhatatlan vezetőinek a közöny-
nyel és meg nem értéssel, anyagi nehézségekkel szem-
ben folytatniok kellett, amig a polgári iskolát a Veres
Pálné-intézeten keresztül leánykollégiummá szervez-
hették. Megismerjük· azt a nagyszerű munkásságot,
amelyet az iskola vezetősége és tanári. kara a növen-
dékek tanítása és nevelése érdekében kifejtett. És
mindezek ellenére, iskolánk mégsem részesült abban a
szeretetben és megértésben, amelyet méltán megérde-
melt volna, sőt egyes főiskolák ridegen elzárkóztak a

"kollégíumban érettségizettek felvétele elől. Ez a kö-
rülmény arra bírta a fenntartó hatóságot, hogya kol-
légiumot 1932-ben leánygimnáziummá szervezze áto Ez-
zel megvan a remény rá, hogya szellemi nehézségek
megszűntek. De egyúttal súlyos anyagi helyzet elé ke-
rült egyházunk, mert a gimnáziumnak nincsen meg-
felelő épülete. Már pedig, hogy nagy és szent felada-
tainak a jövőben is minden vonatkozásban megfeleljen,
szüksége volna megfelelő épületre. A kezdeményezés
már megtörtént, amikor az új közös felügyelő, dr. Né-
meth Ödön egyetemi tanár beiktatása alkalmával az
új épület céljaira 2000.- 'pengőt adományozott.

* *
E kis füzet egész jövedelme is a leánygimnázium

építési alapjának gyarapítására szolgál. Bár minél töb-
ben volnának; akik ezt a füzetet megszereznék. és ez-
zel hozzájárulnának . ahhoz, hogy egyházi és nemzeti
szempontból nagy feladatok betöltésére hivatott leány-
gimnáziumunk megfelelő épületben végezhesse mun-
káját.

N. t.
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Magyarország evangélikus egyházközségelhez.
PÜSPÖKI KÖRLEVÉL

Dr. Luther Márton születésének 450 éves
évfordulóján.

Szeretett Testvéreim flz Úrban!

Örök igazság csendül ma felénk az Ur
prófétálánaK ama _ szavaiból: Az "ért-elmese:k
fénylenek) min: az égnek fényessége) ée akik
sokakat ae igazságra oezeitek, miként a csilla-
gIJk örökkön örökké! (Dán. 12, 3.)

Ez igazságról való meggyőződés teljes szi-
lárdságával és ez igazság valósulásának újjongó
örömével idézzük ma fel egyházunk nagy re-
formátorának, Dr. Luther Mártonnak dicsősé-
ges emlékezetét, aki 450 évvel ezelőtt, 1483. no-
vember 10-én látta meg a' földi napvilágot.
Lelke isteni. küldetésből eredő égi fényesség
gazdag ragyogását hozta magával az evangé-
liumnak akkor még a legtöbb keresztyén ember
előtt rejtve lévő igazságaiban. Egész mivol-
tátaz Isten örök igazsága töltötte meg az evan-
géliumi hit. vezérlő fényének máig is gazda-
gon áradó ragyogásá v:al. Vele és benne az Ige
diadalának új ígérete támadt, hogy -új száza-
doknak mutassa az örökkévalóságba juttató
utakat ..

Luther születése óta' 450 esztendő merült
el a múlandóság mindent elnyelő tengerébe;
Testét áldozatul kívánta a minden halandók kö-
zös , sorsa; Lelke azonban ma is változatlan
f~nyességben ragyog előttünk, mint tündöklő
csillag az emlékezet egén. Krisztus szívéből
vetítődik rá a fény, mert.-az Ö evangéliumát
juttatta diadalra. A születése óta lepergett 450
esztendő alatt nemzedékek váltofták fel egy-
mást, országok születtek és tűntek el ismét. Az
emberi léleknek e hosszú idő alatt sokszor volt
sötét éjszakája és bíztató hajnala. Sok válto-
záson bukdácsolt át azóta az emberiség útja.

Sok bölcsnek hitt emberi igazság sorvadt bal-
gatagsággá. Csak egy maradt minden válto-
zásban változatlan: Krisztus ev:angéliuma és
benne az Isten ígéjének igazsága! Es aki ez
igazsággal ragyogott az emberek előtt, mint
az égnek fényessége, aki sokakat vezetett az
evangéliummal az igazságra, annak emléke is
ragyog, rniként' ~ csillagok, örökkön örökké!

Es mi ma e r:agyogás fényében ünne-
pelünk.

Örvendező szívvel magasztaljuk az Istent,
hogy igazságainak hirdetésére Dr. Luther Már-
tonban prófétát ésapostolt küldött e világra!

Hálás érzésekkel áldjuk az Urat, hogy üd-
vözítő evangéliumának fényét a századok ne-
héz viharaiban sem engedte kioltani, de sőt ma
is ragyogtatja előttünk!

Újjongó örömmel adunk érte hálát, hogy
áldott egyházunk tagjaiként az isteni evangé-
liumnak híve, népe és birtokosa lehetünk.

Ünneplésünk e szent órájában megfogadjuk,
hogyegyházunkhoz és az általa hirdetett evan-
géliumhoz Luther hűségével és kitartásával ra-o
gaszkodunk, és hozzá földön és égen töretlenül
hívek maradunk!

E fogadalom legyen .hálás ünneplésünk ko-
ronája és igazoló pecsétje l Ámen.

D. Geduly Henrik s. k.
, a tiszai egyházkerület püspöke.

D. Kapi set« s. k.
a dunántúli egyházkerület püspöke.

D. D. Raffay Sándor s. k.
a bányai egyházkerület püspöke.

Kiss István s. k.
a dunáninneni egyházkeTület püspöke.

-
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Luther lelke.
I.

Nagy divat ma az analizálás, a szétbontás, Nagy
embereknek, költők nek, íróknak szétszedik a lelkét,
keresik szereplésöknek lélektani índítékait, alkotásaik-
nak lelki forrását s adottságát, minden vkölteménynek
s írásnak születését és ebben a törekvésökben 1gen
gyakran annyira mennek, hogy megvannak az alkotá-
sok, megmaradnak a talált, vagy vélt indítékok, de
eltűnnek s, megszűnnek létezni az alkotók, költök,
írók s nagy emberek. 8zétanalizálták az emberiséget,
különösen Európa népeit is, melyek most keresztyéni
mivoltuk ellenére s emberi nemesebb erkölcsi rendel-
tetésöket elfelejtve, mindenféle nemzeti, faji, nyelvi,
vallási, politikai, gazdasági, tudományos, technikai és
azonfölül is létező S' létezhető jelszavak alatt egymás
ellen küzdenek, hogy ezt látva, Ijoggal kérdezhetjük:
ember, mivé lettél, hol létezel? ... 8 hol van az a Nep-
~un, aki "quos ego"-val véget vetne ennek a gyűlöletes,
erthetetlen s embert pusztító örületnek? Ezzel az ál-
datlan törekvéssel s a túlzott analizissei szemben az
összetételre, egységességre törekszem s Luther lelkét a
maga egészében' akarom az olvasó szemei elé állítani
hogy lássa, miért tekinti a világtörténelem Luthert ~
a reformációt az emberiség történetében az újkor kez-
dőjének?

Nagy embere'k, nagy idők. Luthernek nagynak
kellett lennie, mert nagy idők előidézője s munkás ve-
zére volt. Ezért fontos dátuma a történelemnek IlZ
1483. évi november 10-ike, amely napon Eislebenben
a napvilágot először meglátta. Azóta 450 év múlt el; de
Luther jelentősége nem csökkent, Söt a mai össze-vissza-
kúszált világban, mely a vallást, erkölcsöt elnyamni
szeretné, emelkednie kell, mert működésével az embe-
riség üdvét szolgálta, mert az embert Jézus Krisztus-
hoz vezette, aki a legigazabb s leghívebb segítőnk
és vezetőnk Istenhez, a mí mennyei Atyánkhoz, akiben
egyedül vagyon boldogságunk, üdvösségünk. Luther
szegény, mint ő büszkén mondotta, paraszt szülök gyer-
n:eke volt, akik azonban vallásos buzgóságban, isten-
felelemben gazdagok voltak és gyermekeiket s igy ne-
vezetesen Mártont is ily szellemben nevelték. Legelső-
ben Mansfeldben járt iskolába, ahová időközben szülei
átköltöztek, azután 1497-ben Magdeburgba s 1498-bun
Eisenachba küldté'k, ahol három évig tanult, különösen
Cottané hathatós segítségével. Ezen középiskolainak
mondható taníttatás után apja az erfurti egyetemre
küldte, ahol 1501-1505-ig a' bölcsészetet s azután a
teológiát hallgatta. Apja jogászt akart volna belőle
nevelni, de őszembeszállva apja akaratával, benső su-
-gallatát követve, egyházi pályán kereste boldogulását
s azzal lepte meg szüleit, hogy az erfurti Ágoston-
rendi szerzetesek kolostorába lépett s dacára müvelt-
ségének, ennek a kolduló .szerzetesrendnek embert le-
alacsonyító előírás szerinti kötelezettségeit a legna-
?,yobb pontossággal teljesítette abban a hitben, hogy
Ily módon szerzi meg ierkének üdvösséget. Egyetemi
tanulmányait azonban tovább folytatta; megismerke-
dett a középkori szkolasztikusok bölcsészeti okoskodá-
sával s dogmatikus tudományával; szorgalmasan olvas-
~atta az egyházi atyákat ís, különösen Augustinus (Sz.
~goston) müveít, akit atyai pártfogója, 8taupitz, az
Agoston-rendű szerzetesek priorja ajánlott figyelmébe,
~int az ókori keresztyénség legkitűnőbb tudósát s az
Agoston-szerzetesrendne'k patrónusát.· Üdvösség s en-
nek bizonyossága után vágyó lelkét ezek nem elégí-
tették ki; azt csak' a kolostorban senki által nem ol-
vasott sporlepte latinnyelvű szentírás olvasása adta
meg. Valóvá lett lelkében ez a Jézusi mondás: "Kutatjá-
tek az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van
az örök élet és azok az én bizonyságtevőim." (Ján.
5, 39.) 8 Luther hitt abban; de átérezte Péter apostol
következő hitvall~sának örök igazságát: "Uram, ki-
hez mehetnénk? ürök életnek beszéde van te nálad ISs
mi elhittük és megtudtuk, ' hogy te vagy a Felkent
(Krisztus) az élő Istennek fia." (Ján 6, 68, 69.)

Miként az édes atyja bányász foglalkozásánál
fogva a föld mélyébe hatolva kemény csákányával
és erejének megfeszítésével törte, vájta s kotorta a
sziklaköveket, hogy belőlük érceket hozzon fel: akként
tett Luther is, mert belemélyedve a szentírás olvasá-
sába s tanulmányozásába, páratlan vallásos lángelmé-
jévei s isteni intuitióval bányászta 'ki belőle a legér-
tékesebb kincseket, az emberi lelket egyedül megnyug-
tató, boldogító és üdvözítö igazságokat.

Ö is tapasztalta, hogyaSzentírás Istennek kéz-
írása, melyben szent kijelentése roglaltatík s tanuságot
tesz arról, hogy ö nemcsak az eqése mindenség terem-
tője s gondviselője, hanem az emberiség szerető meny-
nyei atyja is, aki egyszülött fiát elküldötte, hogy llzt
a bűntől megszabadítsa s üdvözítse. (II. Tim. 3, 16, 17.)
A szentírás tanulmányozása nyitotta meg a szemét :;
győzte meg arról, hogy Jézusban való hitünknek s er-o
kölcsi felfogásunknak egyedüli s tiszta forrása a szent-
írás, illetőleg az újszövetségi evangéliumok. A keresz-
tyénségnek ez az alapja, tekintélye s erőssége; ehhez
ragaszkodni, ezt terjeszteni, ismertetni s követni mín-
den ember 'kötelessége; de kötelessége a keresztyén
anyaszentegyháznak is,' melynek ez a rendeltetése.
Luther reformátori működésében 'a 8zentírás volt te-
hát az a fegyver, mellyel a korabeli római katolikus
egyház ellen hadakozott s támadta a pápaság világi
hatalmát mindennemű visszaéléseivel és téves tanítá-
sait, aminők a bűnbocsátó cédulák voltak, a cselekede-
tekből való megigazulás, a szentek imádása, a fülbe-
gyónás s úrvacsora Krisztus ellenes felfogása, stb., stb.
és ez volt a biztos sziklavár, mely neki biztos védelmet
nyújtott ellenségeinek támadásai ellen. Mint a wítten-
bergi egyetemnek 1508. óta lelkes, ftatal tanára, egyéb-
bel sem foglalkozott oly nagy gonddal, kitartással és
szeretettel, mint a szentírás tanulmányozásával és ta-
nításával. 8 Istennek szent lelke hatalmasan s eredmé-
nyesen segítette benne! Erre a tanulmányozásra szük-
sége volt kezdetben .azért, hogy vallásos kétkedését
meg szüntesse, lelkiismeretét megnyugtassa shitének
bizonyosságot szerezzen, későbben, amikor a viszonyok
reformátorrá tették ,azért, hogy másokat is odavezet-
hessen az életnek forrásához. 8 ezzel megszűnt ránézve
a pápás Egyház tekintély lenni. Szomjas lelke ily mö-
don jutott a keresztyén világnézetet kifejező pálí hit-
valláshoz, mely a reformáció alapgondolatává lett s a
vallásban szubjektívelemként szerepel a biblia mellett,
mint objektív elem mellett s mely röviden úgy hang-
zik, hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből de
hit által igazul meg. A mindnyájunk felett uralkodó
bűntől saját erőnkből, bármennyire igyekszünk, nem
tudunk megszabadulni, tetteinkre hivatkozva, bűnbo-
csánatban nem részesülünk' s az üdvösséget el nem
nyerhetjük, mert ezek nem bün nélküliek s ennélfogva
csak Isten kegyelméből remélhetjük az üdvöt, ha benne,
az ő kegyelmében, jóságában, szeretetében bízwnk 8 hi-
szünk és teljes odaadással engedelmeskedünk neki.
E hit alapján ugyanis bűnbánó kebellel közeledünk
hozzá és kérjük, s várjuk az ö kegyelméből bűneink
bocsánatát; egész életünket úgy éljük, mint bűnbánó,
megtérő s Isten kegyelmétől függő gyermekek; csele-
kedeteinkre, mint érdemseereökre pedig nem. hivatkoz-
hatunk, mert azok csak tolyományai, gyümölcsei lehet-
nek hitünknek és bármilyen tökéletesek és bármily
nagyszámúak, többet nem jelenthetnBk, mint azt, hogy
kotelesséoeinlcet teljesítettük.

Ez az a hit, melyröl Jézus azt mondotta, hogy he-
gyeket elmozdíthat és az a szikla, melyre Egyházát
-felépítí s a pokol kapui sem dönthetik meg. Nem IlZ
az önző vakhit, mely Torquemadát s az inkvizíció gyil-
kos bíráit, az' eretnekeknek kínzására, autodafék rende-
zésére és máglyák gyújtasára serkentette; de Loyola Ig-
nácnak és a jezsuitáknak hite sem, mely a térttés ürü-
gye alatt vérpadokat állított, gályarabságot kieszelt :;
gyílkoltatott, hogy a protestántizmust kiirtsa Istennek
nagyobb dicsőségére, amikor pedig a párizsi vérnász
Bertalan éjszakáján sokezer protestánst megölettek, a
római páp a Te Deummal ünnepelte a művet s emlék-
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érmeket veretett' a megörökítésére. Nem ily hitet bá- mus és protestantizmus ellentéte, mely Közép-
nyászott ki Luther a szentírásból, nem ily töltötte el és Nyugat-Európában véres tusákban tör ki" a
lelkét s nem ilyet tanított, mert ez esztelen rajongása
rosszabb lenne a hitetlenségnél, de azt a hitet, másik a keresztyénség és az ozmánság küzdel-
amelynek erkölcsi követelése annak a nagy szeretet- me, mely Közép- és Kelet-Európában két év-
nek viszonzó gyakorlása, melyet az Isten a maga ~ia századon keresztül szinte minden .más kérdést
a Jézust Krisztus által nekünk kíjelentett, amellyel háttérbe szorít. Magyarország földrajzi hely-
mínket már a kijelentés előtt szeretett s amelynél "1 d áb b 1
fogva ellenségeinket is kell szeretnünk Megváltónknak zeténél fogva mindket aram at so ra a e e-
ezen parancsolata szerint: "Szeressétek ellenségeiteket, került. Annyira nem tartozott már a Kelethez,
áldjátok azokat, kik titeket átkoznak, jók tegyetek hogy a reformáció hullámai el ne érték
azokkal, akik titeket gyülölnek és Imádkozzátok azo- volna, de viszont annyira még nem tartozott
kért, akik háborgatnak és üldöznek titeket, hogy fiai a Nyugathoz. hogy' a félhold ereje meg-
legyetek mennyekben lévő Atyátoknak". (Mt. 5, 44, 45.) l:>

Ez alkotja benne a folyton lángoló tüzet, mely 1517. tört volna határain. Igy mindkét probléma
október 31-én 95 tételét kiszegezteti vele; ugyanaz megoldásához vért és teret kellett szolgáltat-
kényszeríti, hogya pápai átokbullát 1520-ban máglyán nia, sőt ezek mellett állandóan foglalkoznia kel-
elégeti; ugyanaz mondatja vele a sorsdöntő wormsi lett azokkal a kérdésekkel, melyek sok tekin-
,bir.odalmi gyülésen 1521-ben, hogy tanításaiból semmit
sem von vissza, mert nem tanácsos a lelkiismeret és a tetben függő állami létéből adódtak. Ez már
szentírás ellen cselekednie s ugyanazzal a belső tüz-' magában véve is sajátosan színezte a magyar
zeI találkozunk minden törekvésében barátaihoz és el- helyzetet, de ugyanezt tapasztaljuk a kérdések
Ienségeíhez való viszonyában. Ez adja kezünkbe a kul- időbeli elhelyezkedése tekintetében is. A török
csot prófétai hősi fellépésének megérthetéséhez. Tud-
juk, hogy Luther előtt többen léptek fel reformátbri probléma keletről indult dagályhulláma csak a
bátorsággal s készültséggel a pápai egyház megrefor- 17. században éri el nyugatot, amikor a kato-
málása céljából; azonban vagy semmi, vagy igen cse- licizmus és protestantizmus erőviszonyai ott
kély és ideiglenes sikert értek el. Vállalkozásukat éle- már meglehetősen kiegyensúlyozódtak. Viszont
tükkel kellett megfizetniök. Luther szerenesés volt, 7
mert jóllehet, áskálódtak ellene s a pápa átokkal súj- a vallásügyi kérdés Magyarországon csak la 1 .
totta, mégis elkerülte a vértanui halált. Ezt mindenek- században növekszik politikai problémává, ami-
előtt az isteni gondviselésnek köszönhette, amely nem, kor a nemzet a török kérdést már kénytelen
engedte, hogy ezt a nagy híthöst, Eck-féle emberek volt a saját erejéből megoldhatatlan kérdések
meggyil'kolják; azután nagy pártregöjának. bölcs F'rí- közé sorolni.
gyesnek, a szász választó fejedelemnek, aki szívének
sugallatát követve, védőszárnyai alá vette és nem en- Hazai történetírásunk a Magyarországra
edte, hogy wittenbergi egyetemének ezt a népszerű, torlódó két hullám kulminálási ideiének esemé-

nagytudományu s éi{ekes tanárát elveszítse; 'végül ll.
reformáció ezükségességének a közönség körében el- nyeit és összefüggéseit jórészt tisztázta már: a
terjedt népszerüsége. Több mint száz év múlt el azóta, török kérdés a 16. században és a vallásügyi
hogy Husz Jánost Konstanzban máglyán megégették kérdés a 17. században a történetírás meg-
(1415.) s Luthernek95 tétele a wittenbergi vártemplom oldott feladatai közé sorozhatók. Tisztázatlan
kapujára kiszegezve olvasható lett s e ténnyel 1517 okt. ké dé k dt kb' álv'< fde ié
31-én megindult az új mozgalom a keresztyén egyház er ese mara a azon an, az "apa y I eje-
megreformálása céljából. Husz óta nagyot haladt a nek eseményei: a török probléma magyar vo-:
világ úgy a huszita kelyhesek, utraquisták háborúi, B natkozásai a 17. században, és a vallásügyi kér-
nyugtalanító, mozgalmai és ezekkel kapcsolatos béke- dés fejlődése a 16. században. Új szellemnek
kötési akciók fo.lytán, mint pedig a humanisták kultú- k II tt ..·· tOOté ti b h k k
rális és politikai szabadságtörekvései és anémet nép- e e jonme a or ene iras an, ogy eze ne
nek szellenii haladása folytán. Luther, mint kerának a nyugalmi időknek az érdekessége és jelentő-
szülöttje s német nemzetének gyermeke, akaratlanul sége kitűnjék. S éppen ennek az új szellemnek 1
és gondvíáelésszerüen kifejezője lett annak a sok vágy- az érvényesülését látjuk az előttünk fekvő
nak s vezető eszméknek. gondolatoknak, melyekkel könyvben, mely az egyháztörténetírásnak a
nemzete telítve volt és melyek törekvéseinek célját ké- _
pezték. Az idő megérlelte s követelte a reformációt. Ez nagy események hiánya míátt eddig elhanya-
magyarázza .s teszi érthetővé, hogy a kiszögezett 95 golt területéhez, a 16. _~dp.oz , nyjIl l!o~á.
tétel híre felkapta nevét és vitte szárnyain Európának Aki ezt a nemzeti történelem oldaláról meg
minden valamen~yire müvelt orsz~gába; palotába.ss tudta volna tenni elh::lnyagolta' aki a meg-
kunyhóba egyarant. S ahol olvasni tudó emberek lak- , r .,. ' ~ , , •

tak, mindenütt olvasták s terjesztették, amit [rt s cse- oldashoz .OrIaSI .anyagot, ~u~na ~zolgaltatm,
lekedett, akár Wittenberg, Worms, Marburg, Augsburg, hallg~t. Ez teSZI hezagpotlova a könyvet, s ez
vagy más városok nevéhez füződött az, mert érde- aIegnagyobb dícséret is, amit a szerző vállal-
kelte a bátor szerzetesnek igazságért harcoló s igazsá- kozásáról és témakitűző éleslátásáról el kellett
got ösztntén kimondó nagy munkája, Harcot kezdeni mo d k
a pápai hatalom ellen, nem volt mindennapi látvány n anun .
és e harcot állani s máglyára nem kerülni, hallatlan Közelebbről vizsgálva a következőket ál1a-
eset volt. Mayer End~e; píthatjuk meg a könyvről ; .

ny. teol. ak. dekan. ,'" 1" "b M há====================== Bevezetesszeru e so resze en a o acs
előttí Magyarország keresztyénségévei foglal-

"Luther es Magyarország. H kozik, melynek sajátos alakulása me terem-
kiadásában tette a reformáció minden különöse b megráz-
Budapest, ődtatás nélküli elterjedésének tárgyi feltéte-

leit. Nagyszerű ú' szempontbólnézi a magyar
keresztyénseg történetét: Magyarországon az
igazi krisztusí' szellemű keresztyénség csák a

(Irta: Sólyom Jenő. A Luther Társaság
megjelenő Luther-tanulmányok II. kötete.

1933. 191. o.)

A 16. és 17.. században az európai politi-
kát két probléma uralja. Az egyik a katoliciz-
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reformációval és a reformáció által terjedt el.
A magyar reformáció tehát nem a közvetlenül
megelőző századok visszaéléseinek rekciója, ha-
nem oa szentistváni gondolaLigazi me alós'-
tása. Második reszében Luther és Magyarország

-reTh:i kapcsolatairól, helyesebben a reformáció
őserejű evangéliomi igazságainak a magyar
egyház életére való forradalmi hatásáról íro
A moralizáló igehirdetésből Krisztusról szóló
bizonyságtevés lett; a búcsú, egyházi fegyelem,
papi rend, szerzetesség, szentek tisztelete eddig
központi jelentőségűnek tartott kérdéseiről a
hangsúly Krisztus művére tolódott áto Harma-
dik része Lülliernek és a magyar politikai élet
vezető személyei nek (Verbőczi, Mária királyné,
Ferdinánd) . kapcsoLatát tárja fel. Luthernek a
török kérdésben elfoglalt álláspontját is meg
kellett végre világítani, hogy alapjában inog-
jon meg az az újabban felépített vádépület,
melynek ereszei alatt megbújva, egyesek a

I Habsburg orientáció' történelmi szükségességét
oa protestantizmus állítólagos törökbarátságával
akarják indokolni. Kétségtelen, hogy ha voltak
is ide-oda ingadozások, a protestáns magyar-
ság szívében egyetlen egy elhatározó akarat
élt: a nemzet függetlensége. Utolsó részében a
Luther hatása alatt álló magyar reformá-
torok életét és működését adja; függeléké-
ben pedig néhány nagyon használható forrás-
iratot közöl.

Ez a rövid áttekintés is érthetővé teszi,
hogy ebben a könyvben örömmel üdvözöljük a
protestáns egyháztörténetírás új szellemét. Só-
lyom Jenőszellemtörténész, mert nem a külső
történet, a ló drajzi elterjedés, hanem a ma-
gyar reformációnak a reformátor által inspi-
rált és motivált belső lelki tartalma az, amit
elénk táro Szellemtört~.nész., de nem előre
megalkotott vélemények kényszerzubbonyába
kényszeríti bele a történelmet, hanem rengeteg
gondosan áttanulmányozott kútfő adataiból
szűri le a maga véleményét. Az a körülmény
pedig, hogy történetírás közben sem vetkezte le
teolóE!:!.sv~ltát, igen eredményesen szolgálta
azt a ma még erőtelen igazságot, hogy az evan-
gélium terjedése és története sohasem magya-
rázható meg maradék nélkül emberi akaratok-
ból és cselekvésekből. Valami mindig marad,
ami történetfölötti, ami nem emberi akarat ha-
nem isteni kegyelem, amihez. nem a történetíró
éleslátása, hanem a teológus hite kell. A refor-
mációnak ez a történetfölötti többlete Sólyom
Jenő könyvéből kiérezhető. K. A.

FIGYELÖ.
Végem van, kedves olvasó, - mert a világ

(~rtsd actio catholic.a és Bangha páter) nyel-
vere kerültem. Október 31-i· rádiós beszédem
egyetlen mondatába kapaszkodva követeli az
ac 10 catholIca a reformac101 rádiós beszédek
megszüntetését. Pedig, aki nálam türelmesebb
volt reformációí beszédében; az már szembe-

került az igazsággal. Megvallom, roppant kel-
lemetlen nekem, hogy az én kijelentésemre tá-
maszkodva indítanak rohamot a reformációi
rádiós istentiszteletek ellen. Ezért szükséges-
nek tartottam a "Magyarság" -nak és a Pesti
Na ló"-nak, mint amelyek erről a megmoz u-
lásról írtak,. a következő nyilatkozatot be-
küldeni:

Tekintetes Szerkesztőség!

Nagybecsű lapjuknak november 5-i, vasár-
napi számában méltóztattak ismertetni az actio
caiholicénak azt a levelét> amelyet a rádióigaz-
qatásdqhoe intézett a reformáció ünnepségei-
nek rádiószónoklatai ellen. Méltóztassa'Y/Jak te-
hát helyet 'adni az én nyilatkozatomnak is>"
mint akit legközelebbről érdekel ez a levél.

"Aki a római katolilcu» egyház szolgálatá-
ban álló napisajtót figyeli> észrevehette> hogy
hetek óta írtak az elkövetkezendő reformációi
rádiószónoklatokról és már eleve tiltakoztak a I
reformációnak a rádióban való mindennemű
megünneplése ellen. Ilyen lelki preparáció után
érthető> hogy illetékesek és illetéktelenek sú-
lyos elfogultsággal ültek a rádió mellé, hogy a
protestáns istentiszteleteket végig hallgassák.
Mi" tudtuk azt> hogy bármit mondunk, kifogá-
solni fogják megnyilatkozása,inkat. Mert: ez
tervszerű hadjárat a reiormációi, "sőt egyálta-I
lában a protestáns rádiós istentiszteletek ellen. "

Mit kifogásoltak az én. beszédemben? Ezt
a té~elt: »Lut~eren ~ívül csak az eg'l../.Pál,'G,1!oS-1
tol eletetu rozte V?,ssza a maga teliesséqében
a nagy gondolatot: ~tus minden mindenek-
ben:" 'Hát ezért a tételért így kiszakítva is
he yt állok, yéqiére senki meg nem tilthatja>
hog'l../reformáció ünnepén (méa a rádióban is!)
Luther mellett hitet tegyek. Ám ,tudjuk> hogy
egy gondolatrrienetből kisza7dtott egyetlen mon-
(];at rendszerint elveszti helyes értelmét.

Miért nem szólt laz actio catholica beszé-
dem többi kijelentéseiről? Hiszen fél óráig be-
széltem. Miért nem mondta el azt, hogy be-
szédemben testvéri jobbot nyú.itottam mindazok
feM) akik velem együtt szintén nem bolondság-
nak> hanem Isten erejének tud.iák a kereszt-
ről való beszédet? Nem arról beszéltem> ami
bennünket többi keresetuén. testvéreinktől el-
választ) hanem> ami velük összeka.pcsol. Fel-
hívtam a" keresztuén társadalmat> hogy fogjon
össze ~ nyugati hitközöny és a keleti oeszede-
lem ellen~ért nem érdemelieni aáncsot sem
az actio catholica> sem Bangha sa« dr. (lásd
a ~~li U isá vasárnapi számát) részéről. \
Propagandisztikus és polemikus célzatokat csak
az elfogultság olvashatott ki beszédembbl.

Mi békességet akarunk ésminden ellenkező
állítással. szemben ezt a békét szolgálták la" re-
formációi rádiós beszédek is.

Kiváló tisztelettel:
Szántó Róbert evangélikus lelkész:
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A reformációí rádiós istentiszteletek meg- hogyafelavatást a katolikus .tábori püspök
szűntetését kérik? Mit szólnának hozzá, ha mi miséjével kötik össze. Igy akarják államval-
is kérnők a rádióközvetítés ek megszűntetését lássá tenni a katolicizmust? Ha pedig akato- \
a, speciálisan katolikus ünnepeken, amikor a likus püspök ott volt, miért hiányzott a pro-
katolikus egyház különben tiszteletreméltó szó- testáns tábori püspök? Végtére a hazáért meg-
nokai nem is burkoltan végeznek akárhányszor haltak között helyet foglalnak talán a protes-
propagandát az "egyedülüdvözítő" egyház mel- tánsok is? Ezt a sérelmet az, egyetemes kőz-
lett? Tóth Tihamér nem is régen a rádióban gyűlésnek szóvá kell tennie. '

Imo.ndott el egy szenti.mentáliskiS történetet a •
leányról; aki protestáns volt, de nem találta Tisza István halálának évfordulóján a ka-

. meg lelke nyugalmát úgy, hogy katolizált és tolikus Berzeviczy 'Albert emlékbeszédében a
azután ... és azután, hát ,a léleknyugalmat ter- Tisza-szobor körül dúló okvetetlenkedésekkel
mészetesen megtalálta és reszketve, az üdvö- 'foglalkozott és többek között ezeket mondta:

:~I~~s,m~f~~~~;r~Z~I~~ lfi~~~!~l~~~~\ e:~~y~; ~~~n!~~ i~a:el~:e~~[ ;;g~~~1!drf:~~; ~i~~~\
rádión keresztul ... SI tacuísses . . . ~!~ké~k tIsztelet.§.........mi~tt.Aki o y te jesenr-

" azonosította magát nemzetévei életében, az
A reformáció ünneplése ebben az évben je- megérdemli, hogy a. nemzet is azonosítsa ma-

lentősebb volt a szokottnál. Luther születésé- gát emlékével és ne tekintse azt senki kőz-
nek 450., évfordulója ísIcözrehatott ebben. De prédának." Az átértéleelő és fanatikusan fele-
most történt elsőízben, hogy a magyar királyi keze~ieskedő "nagy" férfiak figyelmébe.
kormány hivatalosan .képvíseltette magát a
Deák-téri evangélikus templomban a délelőtti
istentiszteleten. Fabinyi Tihamér dr. kereske-
delmi miniszter jelent meg a kormány képvi-
letében, akit a püspök fogadott. Az ünnepi be-

l- szédet Magócs Károly kerületi lelkész tartotta.
1 A líturgikus oltári szelgálatot a püspök vé- '.'

gezte. A' templomot zsúfolásig megtöltötte az Mélyen tisztelt Elnökségek!
_ á.~i!:;tto~~I:i~~~;!~g~. ~=-.=12gy~p.csak~lsŐí~l?~l!_ ~ A na:pQ.klJjt,!l'hagy.t?-_~~_a.--sajtót gE-~didr.

törtent, hogya n.órmányzó a Vigadóban tartott Kayser Szilárd, a szabad. bíróság ny, alelnöke
emlékünnep en személyesen jelent meg. Az óriási tollából a )Jubiláris atkotáeot«, juqiláris mu-
tömeg hatalmaséljenzéssei és ;Himnusz el- lasetások" című füzet, amelyből megdöbbenés-
éneklésével fogadta az államfőt. akit Raffay sel értesülünk Danell Gusztáv..b.Qolf svéd pro- .•

\ Sándor püspök és Csécsi Nagy Imre altábor- _testáns lelkészazoilSúlyos megállapításáról,
nagy kísért be az ünnepélyre. - Az elnöki tisz- nögy miu an az J,Erős vá'( a mi I~Élr!:jJjJiis/' ..
tet egyetemes egyházunk felügyelője, D. báró kezdetű korálénekünket .a magyarországi' evan-,
Radvánszky Albert töltötte be, aki tisztelettel gélikusok többféle szöveggel és többféle 'dallam~
üdvözölte az államfőt és megnyitójában ki- változatban éneklik) nem domborodik ki, az

\.,

' ~;ne.lt,e ~uth,er SZül~té,s~nekjubiláris ~vf?rduló-' evan.gélilms.o~ egység,e, sőt I?,áS-máS i,S,kOla,'k,-
ját. MaJd....Em:aszLaszlo reformatus puspok tar- ban neveikedo csoportokegyuttes) de nem egy-
totta meg igen szép és tartalmas ünnepi beszé- séqes énekénél alkalmat ad az idegen felekeze-
dét areforrriáció helyes értelmezéséről, a tör- teknek gúnyolásra és kárörömre." "
ténelemben többször észlelhető jelentkezéséről E tényt fájó szívvel különösen a V~gadó-' \
és történelmi szerepéről. Ennek az Igazán na ban rendezni szokott együttes reformáció-ünne-

L b~z~dl!e!5. ~ak egy hibája volt. ~őra .~osz- pek alk.almáva~ állap.~thatju~ m~g., , ,
, szat "tartőtt. Illetőleg ez nem lett volna hiba, A fentemlített fuzet második sulyos meg- ,

a még-narom szőnok nem következett volna. állapít ása az, hogy dacára az utóbbi évtizedek-
A püspök, után következő szónokokat a közön- ben megtartott Lutheri-jubileumi ünnepségek-
ség már fáradtan hallgatta. A rendezőség ből- nek, evangélikus tollal; tehát Iegilletékesebb: és
csen. tenné, ha a jövőben csak egy szónokot a való tényeknek megfelelően írott ,Luther':
álIíta,nabe.- Az "Erős vár a mi Istenünk" életm}z magyar kiadásban: nem 'elent, n:!:f1JL:"
éneklésével a református orgonista téves dal- i sőt ~ú vos 1 Ja a e yzetet, hogy jezs:uit\:t-meg-
lamot játszott, ami igen zavarólag hatott. világításban katolikus részről íródott és, adatott t

* ' ki 1929-ben elferdített Luther-életrajz és ez'
, Hősök emlékoszlopa magaslik az Ég felé a sem ellensúlyoztatott evangélikus Ikiadással. '

budapesti rákoskeresztúri temetőben. Nem ke- Tíz nap választ el Luther Márton születé-
vesebb. mint 18.000 hősi halott emléket hirdeti sének 450 éves évfordulójától, melynek emlékét
ez az, oszlop. ,Budapest-székesfőváros polgár- belevésetttik a kőbányai templomunk először a
mestere november 2-án' avatta 'fel. Méltó és' he- mai n~pon megkongatott ~rchar,angjába.
lyes, hogy ilyen emlékkel tiszteljék mega' ha- * Dr. Masznyik Luther életrajza ma', is közkézen
záért elesetteket, de méltatlan és helytelen, forog. Szerk. ' '

"

F.E L H IV Á S
a Magyarországon működő összes "Luther
Szövetség!' -ek és ."Luthe:r Márton Kör" -ők

elnökségeihez.

\l
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Hittestvéri. szeretettel hívjuk fel ezért a
mélyen tisztelt Elnökségeket és rajtuk keresz-
tül összes magyarhoni evangélikus Testvérein-
ket, - csatlakozzanak a bevezetőben emIített
füzet következő javaslatához :

'Luther Márton születésének 450-ik évfor-
dulója alkalmával a magyarhoni Evangélikus
Egyház az 1933. november iO-én tartandó
díszközgyűlésen egyhangúan mondja ki, hogy

, 1. Dr. Luther Márton magyar nyelvű élet-
rajzát a magyarhoni Evangélikus Egyház egy
éven belül adja ki;

2. Luther: "Erős vár a mi Istenünk" kez- '
detű diadalénekene dallamát és fia- yar szö-
vegét egy éven belü egységesf 1 es ennek er-
dekében: a sürgős intézkedéseket haladéktalanul
végrehajtja.

Hittestvéri üdvözlettel:
Budapesten, 1933. évben, a reformáció em-

léknapján.
A kőbányai evang. lelkészkör nevében:

Hajts Lajos S" k. ny, tábornok, elnök. A kő-
bányai Luther Szövetség nevében: Vörös Tiha-
mér s. k. m. kir. kormány tanácsos, elnök. A
kőbányai Luther Márton Kör nevében: Dr. Lay
Jenő s. k. elnök. -

- D; D.Raffay Sándor püspök és Kemény Lajos
esperes ünneplése. Október hó. 29-én· a pesti magyar
egyház és Budapest evangélikus közönsége meleg ün-
neplésben részesítette két lelkészét, D. D. Raffay Sán-
dort és Kemény Lajost, akik 25 éve állanak az egyház
szolgálatában. A Deák-téri templomban a' jubiláns
püspök, a fasori templomban a jubiláló esperes hir-
dette az Igét és borult le alázattal az' Isten előtt, aki
kegyelmével idáig segítette. A díszközgyűlésen dr. Kon-
koly Elemér, egyházközségi másodfelügyelő, Mohr
Henrik óbudai, lelkész' és Koós Jenő államtitkár, a
Deák-téri Luther Szövetség elnöke üdvözölték 'az ün-
nepeIteket, akik azután egyszerű, keresetlen, de szívbe-
markoló evangéliumi szavakkal köszönték meg a jelen-
lévő nagyszámú közönség lelkes ünneplését.

- Felavatták Vidovszky Kálmán síremlékét, Okt.
31-en délután 3 órakor avattá:k föl a budapesti evang-éli-
us leánygimnázium, a Luther Otthon és a Cserkész-

szövetség állította síremléket Vidovszky Kálmán sírja
fölött a Kerepesi temetőben, A sírt hatalmas töm,eg
vette körül. Az avatási szeí-tartast megható ernlékbe-
széd és imádság kíséretében Kuthy Dezső egyetemes
titkár végezte. A Cserkészszövetség nevében vitéz Fa-
ragó Ede, az egyetemes egyház nevében Sándy Gyula-,
a Luther Otthon ifjúsága nevében .Rezessy Zoltán, a
Deák-téri Luther Szövetség nevében vitéz Pétery Ala-
dár dr., a Leánygimnázium nevében' Éőhm Dezső dr.
és a Leánygimnázium ifjúsága nevében Pétery Márta
helyeztek koszorút a 'síremlék körül. A közönség sorai-
ban megjelentek többek között D. báró Radvánszky
Albert egyetemes felügyelő; ,gróf Teleky Pái röcser-
kész és dr. Rell Lajos békéscsabai gimnáziumi igaz-
gató is. "

-D., D. Raffay Sándor püspök és Kuthy Dezső
Eislebenben. Luther születése 450; évfordulójának ün-
nepségeivel kapcsolatban az eislebeni ünnepi bizottság
D. D. Raffay Sándor bányakerületi püspököt .felkérte
a november 19-i ünnepi igehirdetés elvégzésére. A püs-'
pök ezt készségesen vállalta. Ugyanaz nap este Kuthy
Dezső eavetemes titkár az eislebeni.paraszt- ésbányász-
közönségnek fog előadást tartani.

.- Uj esperes. A csanád-csongrádi, evangélikus
egyházmegye gyülekezetei a Saguly János pitvarosi
lelkész-esperes nyugalombavonulásával megüresedett
esperesi állásra egyhangúlag 'Egyéd Aladár szegedi
lelkészt választották .meg. Az uj: esperestőI, akinek
agilitása közismert, nagyon sokat várnak,

- Harangavatás KőbányáiJ.. Reformáció ernlék-
ünnepén avatta fel Kemény Lajos esperes a kőbányai
templom új harangját. Az ünnepség' az "Erős várunk. .."
elérieklésével kezdődött, majd az, esperes mondta el
avató beszédét. Az avató beszéd után. megszólalt az ú]
harang. Ekkor Majba Vilmos lelkész tartott ünnepi
beszédet, rriajd Maróthy Magda énekelt, végül pedig
D. Raffay Sáridorpüspök imádkozott és áldást osztott.
- Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte,
melyen Hajts Lajos lelkészköri elnök a kőbányai gyü-
lekezet nevében üdvözölte D. Raffay Sándor püspököt,
F'ranciszey sBéla pedig Kemény Lajos esperest. - A
harangavatási ünnepet megelőzően október 29-én volt
a harang bemutatása. 'Az' ünnepi beszédet Majba lel-
kész tartotta, az istentisztelet után pedig Hajts Lajos
lelkészkörí elnök köszöntötte a lelkészt, átnyújtva neki
a kőbányai templomot ábrázoló ezüst plakettet. Meg-
emlékezett Majba lelkész munkálkodásáról, kiemelve
különösen a Simor-utcai imaház és a kőbányai templom
létesítése körül szerzett érdemeit, a· Magyar Luther
Társaságban végzett érdemes munkáját és irodalmi te-
vékenységét. A reformáció ühnepén felavatott harang
megszerzése méltö koronája a két évvel ezelőtt befeje-
zett templomépítésnek.

- Elhalasztották a pestújhelyi templom felavatá-
sát. A pestújhelyi templomnak november 19-re terve-
zett .ünnepélyes' felavatását D. D. Raffay Sándor kül-
földi útja míatt elhalasztották.

-Templomtoronyavatás. Dorrrbóvárról jelentik:
Szép ünnepség keretében avatták fel Tamásiban az ev.

H,IREK.

SZENTHAROMSAa UTANI
HUSZONKETTEDIK VASARNAP.

Máté 18. 23-35.
A világot a tűző nyárina,pnál is jobban me-

leqitheii a szeretet. Az a -szeretet, amely a meg-
bocsátásban éri el teljesséqét. Felülről száll .alá
lsten fényköréből és szétárasztja áldott suga;-
rait minden teremtményre. Nyomán élet és fej-
lődés [akad, heve bimbót nyit és gyümölcsöt
érlel. És az lsten szeretetét elnyelő emberi szi-
vek áttueesed/oe tovább ,adják a befogadott ter-
mékenyítő erőt. Micsoda áldott láng-harapódzás
ez! Mégis vannak emberseioek, melqek ettől a
meZegtől eleárkáenak, mint az é~zaki sark jég
és hófödte mezoséqei: Nem is terem meg ben-
nÜJksemmi szép és semmi jó. Sajnálatraméltó
emberszioek, De ezek csak sajnáZatraméltóak.
BiJ,nösök és veszedelmesek azok, amelyek ma--
guJkbaszívják 'az isteni szerétet meleqéi, de to-
vábbadni nem hajlandók. Eéltékenqen. elzárkóz-
nak a közvetítéstől és míg maguk élvezik a
szeretei áldásait~ másoktól megvonjáJk saját
szivÜ.k szeretet-euqorzsieát. Jólesőleg tudomásul
veszik lsten -meqbocsátá készséaét, de maguk
gyűlöletet árasztanak embertáreaüera: Elfeled-
keznek a tízezer talentum' elengedéséről és ma-
guk száz dénár miatt seioeket és lelkeket foj-
togatnak.Még azok is, akik minden'YlJapi kéré-
sÜJket jettétellel támasztják alá: Bocsásd' meg
a mi oétkeinket, - miképpen mi is megbocsá-
t,unk... rmg.
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templom újraépített tornyát. Az avatóbeszédet D. Kapi
Béla' püspök mondotta.

- Lelkészavatás. Győrből jelentik, hogy az ottani
evangélikus templomban dr. Kapi Béla dunántúli ev.
püspök lelkészekké avatta Rónay Zoltán, Szabó Lajos,
Weinberger Gusztáv és Weltler Rezső végzett teológu-
sokat.

- Luther-ünnep Kelenföldön. A budapest-kelen-
földi evangélikus Nőegyesület 'rendezésében lelkes és
meghitt Luther-ünnep volt az egyháztanács termében
november 4-én: Az ünnepi beszédet D. D. Raffay Sán-
dor püspök mondotta. Beszédében két bölcsőre muta-
tott, a betlehemire, amelyre az Isten és az eislebenire,
'amelyre Krisztus hullatta fényét. A vallástörténeten
keresztül mutatta kíazt. a fejlődést, amelynek szükség-
szerüen Lutherhez kellett vezetnie. Az egyházfiúság
gondolatával, amely a katolikus egyházban jut kifeje-
zésre és követeli az egyház előtt való föltétlen meg-
hajolást, szembeállította az istenfiúság gondolatát,
amely a protestáns életfelfogás tengelyében áll. Én sza"
bad vagyok emberekkel és isteni igényekkel szemben,
de rabja vagyok, foglya, vagyok az Istennek. Az evan-
gélikus ember az evangélium mérlegén áll és szüntele-
nül azt kérdezi: Mit tenne Jézus? Amit Jézus nem
tesz, azt nem szabad jaz evangéliumi embernek sem
tenni. Ezek a gondolatok mozgatták Luthert! - A mü-
soron szerepeltek még: Szántó Robert, Sz. Szentistvány
.Iulíska, Nötel Mici, Szalay Eszter, Tóth Béla és Weltler
Jenő.

- A csabacsüdi mísszíös egyházközség anyaegy-
házzá alakulását a f. évi bányakerületi közgyülés jóvá-
hagyta. Ennek alapján a megindult lelkészválasztási
eljárás során az 'ú] egyházközség míssziós lelkészét,
Chován Józsefet hívta meg november 5-én tartott lel-
készválasztó .közgyülésén. Chován József ezelőtt hét év-
vel ment, aZ akkor még tanyai vílagot képezo, mísszíős
körbe. Szívós, céltudatos munkával, meg nem törö hit-
tel és.akanaterövel.a politikai községgé .,alakulással pár-
huzamosan építette ki a mísszíös kört míssztós egy-
házzá. Hét év alatt nagy imaház és paplak készült s
megterémtette a lehetőségét annak, hogy az anyaegy-
ház megalakuljon. Ezt az 'óriási munkateljesítményt
honorálta az egyházközség a meghívással.

- A kondorosi' egyházközség a folyamatban lévő
lelkészválasztási eljárás során' november 5-én tartott
közgyűlésén kimondotta, hogy a jelölés előtt próba-
szónoklatok tartását kívánja, 'egyben kijelölte a pá-
lyázók közül azokat, akiket e célból meghív.

- Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége
évi 'konferenciáját november 8., 9. és 10-en rendezte bU-
dapesten. A rendező testület ez évben a tiszakerületi
papnék szövetsége volt. Nov. 8-án délután a bizottságok
tartottak értekezletet. Este szeretetvendégség volt a
Deák-téri díszteremben. amelyen változatos müsor
keretében dr. Wiczián Dezső egyetemi előadó tartott
előadást ~,Az első evangélikus papné" címen, Belák
Sándor tokaji lelkész pedig írásmagyarázatot tartott.
'Nov. 9-én reggel ünnepi istentisztelet volt az Üllői-úti
ímaterezuben. AZ Igét nírdette Tóth József fancsali lel-
kész-esperes, utána zártkörű konferencia, amelyen a fo-
lyó ügyeket intézték el. Délután 3 órakor ugyanott nyil-
vános konferencia, 'amelyen szerepeltek: Erdős Mi-
hályné hernádvécsei, Belák Sándorné tokají, Pass
Lászlóné debreceni, Marcsek Jánosné ózdi lelkész neje
és dr. Domján Elek főesperes. November 10-é.n délután
a kistarcsai papnék otthonát látogatták meg.

,- Salgötarjánban megtelt templomokból Isten
színe elé szálló áhitat ünnepelte a reformáció emlékét,
az evangélikus egyházban. Délelőtt 10 órakor ünnepi
istentisztelet volt úrvacsorával, este 7 órakor emléke
ünnepen közének és Sztrókay Dániel segédlelkész imája
után Johan Jakab, Déman Míhály., Kuhár János és
Stenczel János fúvóskvartettje vezette be az ünnepi
müsort, majd' az egyház férf'ilqara adott elő hatásos
karéneket, dr. Csengődy Lajos tartott ünnepi beszédet,
hangsúlyozván Takács Menyhért történettudós megál-
lapítását, hogya vallási türelmetlenség és üldözés nem
a magyar lélek talaján nőtt virág, hanem ezt a mérges

növényt Bécsból plántáltak át hozzánk. Utána Kovács
Géza orgonakísérete mellett a. leánykar szép éneke
ragadta meg a közönséget, majd ugyancsak Kovács
Géza vezetése mellett a férfikar hatalmas erővel elő-
adott gyönyörű dala emelte az áhitatot, amit közima
és.közének fejezett be.

,- A Kemenesaljai :f!:vangélikus Tanítóegyesület
közgyűlése. A Kemenesaljai ' Evangélikus Tanítóegye-.
sület 1933. okt. 18-án Celldömölkön tartotta. őszi köz-
gyűlését. A közgyülés istentisztelettel kezdődött, ame-
lyen Molitórisz János esperes úrvacsorát osztott. A gyű-
lésen Ludván Sándor celldömölki igazgató-tanító gya-
korlati tanítás keretében bemutatta a nemesdömölki
artikulárís templom történetét. - Dezső Lipót vezető
kír. tanfelügyelő az Uj tanterv gyakorlatban megvaló-
sítandö elveit ismertette .. Rámutatott arra,' hogy új
embertípusra van szükség, amely tudásban mélyebb,
erkölcsben krisztusibb. A ma tanítója nem mennyisé-
gileg, hanem minőségileg végez más munkát, Munkája
a nemzet Iegmagasztosabb munkája. Szomorú jelenben
boldogabb jövendőnek rak fundamentumot.- Plechl
Jozsej vármegyei népművelési titkár" az iskola és az
iskolánkívüli népmüvelés szerves kapcsolatának szük-
ségességéröl értekezett. - Szórády Dénes elnök évi je-
lentésében köszönetet niindott· az előadóknak; meg-
emlékezett a májusban Celldömölkön a tanítók szá-
mára tartott püspöki konferenciáról s a soproni tanító-
képző 75 éves fennállásáról. Öntudatos, protestáns hit-
tel hódolt nagy Lutherünknek születése 450. évforduló-
ján. Elbúcsúzott az év halottaitói s végül, mínt nyug.
tanító, lemondott elnöki tisztéről. Lemondását a köz-
gyűlés mély sajnálattal vette tudomásul, mert Szórády_
Dénes nagy érdemeket szerzett az egyesületben. Tény-
kedését emelkedett gondolkodás, kiváló szakértelem,
puritán, odaadó ügyvezetés jellemezte. Legföbb vágya
volt a régi kartársi családias melegséget fenntartani
az egyesületben. Érdemeit a közgyűlés jegyzőkönyvben
örökítette- meg -s---öt-örökös -díszelnökének -váíasztottar

- Luther szebor. Dr. Luther Márton születése \
450. évfordulójának emlékére a Luther Otthon a refor-
mátornak bronz, mellszobrot állított. A szobor leleple-
zése a Luther Otthon kertjében (Üllői-út 24.) 1933,no-
vember 9-'én este ment végbe.

- Nagy vallásos estélyt tart a Bethánia Egyesü-
let november 12-én fél 6 órakor a Kálvin-téri reformá-
'tus templomban. Szép müsor keretében Csía Sándor dr.,
Mav. igazgató-főorvos fog beszélni a jövő évben Buda-
pesten tartandó CE világkonferencíáról. Ecsedy Aladár
-tahttöttalusí református lelkész pedig arról szól majd:
Van-e boldog kibontakozás? Az estélyre mindenkit sze-
retettel hív a Bethánia Egyesület. A belépés díjtalan.

- Nemes adomány. Csabay Gyula és Beke
Aranka, akik október 24-én tartották esküvőjüket az
alsódörgicsei templomban, házasságkötésük alkalmá-
ból egy 13 méter hosszú rutószönyeget ajándékoztak
az alsódörgicsei egyháznak.

,- A Bethánía Egyesület hitmélyítö konferenciá-
ját november 12-24-ig tartja. A konferencián a bé-
kesség, - a testi-lelki tisztaság, - a teljes átadás, -
a szentség, - a szolgálat útjáról, valamint' a meglan-
kadt, - a gyümölcstelen, - a "világgal tartó" keresz-
tyénekről fognak szólani az előadások. Előadók lesznek
Bereczky Albert, Ecsedy Aladár, dr. Gráf Elemér, Jó-
zan László, Nyáry Pál, dr Patay Pál, Sallay István,
Szapó József és Túróczy Zoltán. A konferencia szín-
helye a Bethánia Egyesület székháza, Budapest, VIU.,
Gyulai Pál-uo 9. . "

- Luther-jubileumi ünnepségek. Reformátorunk
születése napjára, november 10-re összehívott egyete-
temes közgyülésünk elöestélyén, november lj-én a Deák-
téri templomban az egyetemes egyház püspök-elnöke
hirdette az Igét. Az igehirdetés keretében méltatta Lu-
ther örök nagy érdemeit. Az istentiszteletet megelőző
oltári szolgálat folyamán mutatták be azt a liturgikus
istentiszteleti rendet is" amelyet a pesti evangélikus
magyar egyház vezetett be. - A Budapest-kelenföldi
evangélikus egyházközségben a Nőegyesület keretében
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november 4-ép. vallásos est volt, amelyen D. D. Raffay
Sándor püspök beszélt Luthernek nagy vallási és tör-
téneti .küldetéséröl. - Szegeden november 5-12-ig ün-
nepi Luther-hetet rendezett az egyház, amelynek elsö
.ígehírdetését és elöadását Magócs Károly bányakerü-
leti lelkész, utolsó igehirdetését és .elöadasát pedig no-
vember 12-én Szántó Robert végezte. Az utolsó elö-
adás 'nyilvános Luther-ünnep volt, magas színvonalú
programmal, Szeged város összes protestánsainak és
.egész társadalmának részvételével. - Ugyancsak ün-
nepi Luther-hetet rendeztek Kiskőrösön is, november
6-i2-ig, amelyeken a .helyi lelkészeken kívül Bakay
Péter főesperes. és Schulek Tibor honvédségi lelkész
voltak a szónokok és .elöadók. '-- A sO.proni m. kir.
Erzsébet' Tudományegyetem hittudományi kara októ-
ber 31-én áldozott a halhatatlan. reformátor emlékének.
Megnyitót dr. Kiss Jenö dékán, emlékbeszédet D. dr.
Pröhle Károly prodékán, imádságot Harizmann Károly
lelkész mcndott .. - A budai (várbeli) egyházban nov.
,2:"'-'10-igfolytak az ünnepi. előadások, amelyeken a kö-
vetkezö előadók szerepeltek: Dr. Varsányí Mátyás,
dr. Móhr Gyözö, dr. Helle Ferenc, .dr. Szigethy Lajos,
D. Kovács Sándor,. Kemény Lajos, dr. Demel Aladár
és dr. Wiczián Dezaö.i--; Az újpesti Nöegyesület és Ifjú-
sági- Luther Szövetség, valamint az ehhez az anyaegy-
házközséghez tartozó alagi-dunakeszi és kundházte-
lepi fiókegyházak vezetöi is nagyszabású és tartalmas
jubílárts ünnepségeket rendeztek. - A Magyar Vasúti
és Hajózási Cluf Csengery-utcai székházában német
Luther-ünnepet rendeztek a budapesti német követség
védnöksége alatt a Budapesten lakó birodalmi németek
részére. - ~,alassagyarmaton az evangélikus és refor-
Ín.átus egyház november 1-én az evangélikus templom-
bim közös reforrnációi ünnepélyt rendezett, amelyen
Kardos GyulaTelkész és D. Kovács Sándor egyet. ta-
nár tartottak elöadást. November 5-12-ig Luther-
hetet tartottak, amelynek elöadói: Kardos Gyula, Som-
mer Károly, Garam Lajos, Antal Zoltán, Szilárd Gyula
és Kiss Árpád voltak. .

'-,- Kovács Andor, orosházi esperes, Luther szüle-
tése 4.50-ik évfordulójakor minden gyülekezetben tar-
tandö egyházi díszközgyülésen, vagy ünnepségen el-
mondandó fogadalmakat írt s azokat kis füzetben ki-
nyomatta. Ára 20 fillér. Megrendelhetö: Orosházán, a
szerzönél. Az emlékfüzet tartalma a következö: 1. Az
egyházközség ünnepélyes deklarácíöja. 2. A képviselö-
testület vagy presbitérium fogadalma. 3. Lelkészek fo-
g,adalma. 4'. Tanítók fogadalma. 5., Tisztviselök foga-
dalma. 6. Luther Szövetségi fogadalom. 7. A Nöegylet
fogadalma. 8: A Leányegylet fogadalma. 9 Az Evan-
gélikus, ifjak! fogadalma. ID. Az Evangélikus cserkész-
lányok fogadalma. 11. A';. evangélikus cserkészfiúk fo-
gadalma. 12. Az énekkar fogadalma. 13. Az evangélikus
KIE fogadalma. 14. Konfirmáltak fogadalma. 15. Isko-
lás gyermekek fogadalma. - A porto a megrendelöt
terheli.

- A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége november
4-én, szombaton este tartotta az évenként megismétlödö
Szabolcska-ünnepélyét, amelyen D. D. Raffay Sándor
püspök, D. Kovács Sándor egyetemi tanár és Pánczél
Lajos tartottak beszédeket.

- Hirek a Délvidékró'l. Az 1931-ben alakult [ugo-
szlávíaí Gusztáv Adolf Egyesület fényes külsöségek
közt számos elökelö külföldi vendég jelenlétében a f.
év öszén a bácskai Kiskéren tartotta meg első közgyü-
lését. Az egyesület az 1932. évben 202.625 dínárt gyüj-
'tött és küldött a németországi G. A. Egylet jubiláris
gyüjtésének a növelésére. A folyó évben a költségek
levonása után kerek 30.000 dínár állott rendelkezésre
a: segítségért folyamodó egyházak támogatására. -
Október elsö feleben Ujvidéken gyűlt össze egy teol.
hétre 60 lelkész. D. Dr. Cordier giesseni egyetemi tanár
az 'új liturgia mozgaImáról, az egyházi ének jelentösé-
géröl, az, ifjúság gondozásáról és a diakoniáról, D. Dr.
Beyer greisswaldi egyetemi tanár pedig az újabb Lu- SZERKESZTÓSÉG TELEFONSZÁMA: 59·2-01
ther-kiitatás eredményeiröl, a 95 tételröl és Luther POSTA1,'AKARÉKPÉNZTÁRl CSEKKSZÁMLA: 1,228
etikájáról tartott igen 'értékes elöadásokat. - Október (BP. SZÉKESFÓV. KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.>
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12-én alakult meg Ujvidéken a Luther Társaság jugo-
szláviai csoportja, mely feladatául tüzte ki, hogy tag"
jainak teológiai továbbképzését fogja szolgálni 'azzal,
hogy idönként rendezendö tanfolyamokon a legújabb ~
teológiai kutatások eredményeit közli. - Czipott Aron
hársfalusi evangélikus lelkész 47 szolgálati év után
1934 január 1-töl nyugalomba vonul. - Luther szüle-
tésének 450. évfordulóján az egyes gyülekezetekben
tartandó emlékünnepélyeken kívül két országos ünnep-
ség rendezése van tervbevéve; az egyik november 10-én
Zágrábban, -a másik november 12-én Pancsován lesz
megtartva. A pancsovaí ünnepségek programmja a kö-'
vetkezö: 12-én reggel- 7 órakor: harsonazene az evan-
gélikus toronyból; fél 9 órakor gyermekistentisztelet,
ID-kor föistentisztelet: d. u. fél 3-kor ünnepi felvonu-
lás, 3 órakor Luther-ünnepély, melyen közének után
Kund Vilmos bánsági evangélikus föesperes üdvözli az
ünneplö közönséget, majd az egyesített vegyes ének-
karok énekelnek, Csepcsányi István segédlelkész sza-
'val; Freund Teréz és Freund Péter hegedűn és zongo-
rán Bach hegedü-koncertjét adják elö, majd dr. Theo-
dor Heckel BerlinböI, a németországi birodalmí .püspök
küldötte ünnepi beszédet mond, azután a pancsovai ev.
egyházi énekkar énekel, utána Dunajcsik-Zirnmer
Margit Bach "Kegyes Jézus" szopránáriáját énekli,
dr. :Papp' Fülöp püspök zárobeszédet mond és az egye-
sített férfi énekkarok -egyhází karéneke fejezi be az
ünnepélyt. Este fél .9 órakor színre kerül a "Hit és
Haza" címü vallási dráma. - Október 24-én ünnepel-
ték Róth .Béla óverbászi evangélikus lelkész lelkészi
müködésének 50 éves évfordulóját. Az agg lelkész, aki
még teljes testi és lelki erőben látja el hivatalát, 17
.évig volt Öbecsén lelkész és már 33 éve lelkészkedik
Överbászon. Az ó- és újverbászj hívek Róth Béla tiszte-
letére a jubileum estélyéri az överbászí. templomban
gyülekeztek össze, ahol Jahn Jakab kiskéri lelkész-
föesperes tartotta az ünnepi szónoklatot. - Mint Uj-
verbászról jelentik, a tragikusan elhúnyt Konrath Vil-
mos lelkész helyére erös küzdelem és pótválasztás után
Meder Henrik bulkeszí lelkészt választották a gyüléke-
zet lelkipásztorává. A.z új lelkészt november 5-én ik-
tatták hivatalába. '

- A battyándi evangélikus gyülekezet jubileuma.
A dunántúli régi teljes evangélikus egyházkerület
egyik legnagyobb gyülekezete, a battyándi egyházköz-
ség október 22-én' Isten iránt való hálával ünnepelte
fennállásának 150. éves jubileumát. Elsösorban a baty-
tyándi gyülekezet ünnepe volt ez,' de résztvettek örö-
mében a battyándi gyülekezet által rövidebb-hosszabb
ideig nevelt, gondozott bodóhegyi, alsólendvaí, alsóma-
ráci, muraszombati ésra-dkersburgi anyagyülekezetek.
A battyálidi gyülekezet azon a helyen, ahol megalaku-
lása után 14 hónapon át istentiszteletet tartottak, em-
lékoszlopot állított fel, melynek ünnepélyes leleplezese
ugyanezen a napon volt. A magasztos ünnepélyen, ame-
lyen résztvett az egész evangélikus környék, úgy, hogy
a jelenlévöknek csak a felét tudta magába fogadni a
battyándi nagy templom. Beszéltek Kováts István es-
peres, Sift~r Károly, ~!ics Sándor, Lic. Goschenhofer
Henrik,Luthár Ádám lelkészek, Kü ár Ferenc s.vlel-
kész, Keresmár Zoltán diakonus. Voltak szavalatok.
karénekek, harsonazenekarkísérettel, több éneket ene-
kelt a battyándi férfi- és vegyeskar. A helyi lelkész a
gyülekezet történetét is ismertette és ünnepi deklará-
cíót terjesztett elő. Az ünnepen több mint 700 dínár
offertórium folyt be a Gusztáv Adolf Egylet javára.
Az örökkévaló Isten legyen a jövöben is oltalma en-
nek a 150 éves, ma jugoszláv fennhatóság alatt lévö
gyülekezetnek.

A kiadás ért felelős:

Dr. FRITZ LÁSZLÓ
A szerkesztésért felelős:

SZÁNTÓ RÓBERT
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AZ UJ VEZETŰK.
irányítást. Bizonyára hűséges és szorgos mun-
katársai lesznek ebben az új alelnökök és a tit-
kár, akik arra hieattak el, hogya vezér gon-
dolatait a lelkészek társadalmába szétvigyék és
agitatórikus erejükkel életrehívásukat szorgal-

" , .. . mazzák. --'- Arnidőn fl Mele régi vezetőségétől
Az egyetemes gyulessel kapcsolatban to~b~ .meleg búcsút veszünk és nekik hálásan kö-

L_~ffit~~~fj~~~r!:->f~~;~~~ie~.V~l_s~lt-, hogy~AgpaJ.dik.h.en J,dtMtAttak, .aL.r mun asu ro. II a 'UJ e: -sze e Z~ új vezetőket reménykedő bizakodással kö-
gatná az ,ősi é~:tfákat, mindenütt intenzívebb szöntjük.
munka ~tan klal.tottak. az egyb;s~reglettek. Döntő változás történt az Országos Luther
Ne~ .~mnth~aeddig ~enkI ne:n pr<;>balta.yolna Szövetség vezetésében is. Dr. Bencs Zoltán ed-
a ko~ony lelekugaralt megs~ant~~ll, de mintha digi ügyvezető elnök, aki az elmult nehéz esz-
~ .mod~z~rek,..amelye,ket .eddlg ~ovettek a le&"- tendőben nem csüggedőn vezette a szövetség
újabb Idok ~ovetelmenyemek I?ar r:em felelne- sokszor hajszálon függő életét, került a szövet-
nek me~. ~~lt~~atos~~~ ::nun~ar~ v~gyak~zn~k. ség élére. Egy esztendő elég volt, hogya ma-
a~ egy,haz jövőjét s~Ivukon vI~~I?k es, ~z klfe~~- gyar evangélikus társadalom osztatlan bizalmá-
zesre Juto!t az <?r~z3;go.segyesulesek uj vezetői- val ajándékozza meg. Ezt a bizalmat kipróbált
nek megválasztásánál IS. egyházhűsége. nagy átfogó készsége, a hely-

A Mele élére D. D. Raffay Sándor püspök zetek gyors. és biztos megítélésének képes-
került, aki az evangélikus lelkészek kis csapata sége és széles műveltsége biztosította neki.
élén egyszer már vezérkedett. Kipróbált, vihar- Az ő vezetése és irányítása mellett meg fog-
edzett ember, akitől a lelkészegyesület sokat juk szervezhetni az Országos Luther Szövet-
várhat. Elsősorban azt, hogy súlyt és tekintélyt séget és egységbe fogjuk tömöríthetni az ősz-
fog szerezni az egyesületnek kifelé. Befelé pe- szes egyháztársadalmi egyesületeket. Az. evan-
dig? Töretlen erejével, a haladás ésa modern gélikus Nőegyesületek máris érdeklődnek és a
élet iránti érzékével a modern időknek meg- szövetség védelme és irányítás a alatt óhajtják
felelő programot fog tudni adni a lelkészeknek. munkájukat tovább folytatni. Nézetünk szerint
Mi az; ami a lelkészeknek hiányzik? Az egysé- itt kell kezdeni, mert ha az asszonyok munkás-
ges irányítás, a fáklyagyújtás - főleg a szociá- ságát és lelkességét sikerült a szövetség és
lis munka terére nyúló - kérdésekben, ame- rajta keresztül az egyház szolgálatába állítani,
lyekkel városban .és faluhelyen áll, vagy esik nyert ügyünk van. Legyen ez a szövetség az
az egyház. Egységes lelkészi kőzvélemény, evangélikus öntudat zászlótartója, az evangéli-
amely nélkül 'sem lelki, sem gazdasági kérdé- kus ember cselekedetre ösztönzője, az evangé-
seinket sikeresen megoldani nem tudjuk. Fegy- likus híveknek és vezető embereknek .eleven
vereket akarunk kapni éppen a Mele keretein lelkiismerete. Dr. Bencs Zoltán az az ember, aki-
belül, hogy sikeresen szálIhassunk szembe nek bölcs és erélyes szavát meg fogják hallani
azokkal a világfelfogásokkal, amelyek szembe- mindenütt, ahol magyar evangélikusok élnek.
fordulnak velünk, esetleg létünket fenyegetik. A Mele és' az Országos Luther Szövetség
Ezekre és hasonló dolgokra vonatkozóan .vá- új elnökei járjanak az éleken,: fújják meg az
runk az új elnök bölcseségétől és tapasztala- alvók fejei fölött a munkára serkentő harso-
tai és kipróbált evangéliumi megállása alapján nákat, mi reánk mindig számíthatnak!

Az egyetemes gyűlés Luther szelleméhez és
a Luther jubileumhoz méltó ünnepélyes kere-
tek között folyt le. Nem is zavarta .a gyűlést
disszonáns hang. A szellemóriás lelke állt a
lelkek fdett.

J
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Luther lelke.
II.

Luther kénytelen volt harcolni, írni s az eJ-
szakát is nappallá téve munkálkodni és akaratlanul
is a hír szárnyán végigvonulni Európán, hogy az ér-
deklődök kívánságát kielégítse. Dühös ellenségei, hogy
megsemmisítsék, böven szolgáltattak neki alkalmat az
írásra és számtalanszor próbára tették idegzetét. Ko-
rának elsőrangú, legnagyobb s legtermékenyebb írója
volt: müveít összegyűjtve, 'kis könyvtárt alkotott, pe-
dig mindössze harminc évre tehetö írói működése. Tu-
dományos és gyakortatr értékük felülmúlja a többi re-
formátorok összes müveít, nemcsak azért, mert mint
kezdeményezö, töretlen utakon járt s az utána fel-
lépö reformátori .lelkű férfiaknak példát mutatott, ha-
nem különösen gazdag tartalmuknal- s hatásuknál
fogva, mert senki sem értett úgy az emberek vallásos
lelkébe mar'kolni s öntudatát megragadni, mint Ö. Ö
teremtette meg a német irodalmi nyelvet, ö beszélt, ta-
nított s írt a nép nyelvén; mindenki érthette, olvas-
hatta s követhette, vagy kárhoztathatta.

Csodálatos, mennyire tudta kihasználni a könyv-
nyomtatásnak akkor még elég tökéletlen mesterségét,
Ma is igen ritkán akad ily termékeny és nyomdát
annyira felhasználó író, mint ö volt. Összes müveí a
reformáció gyakorlati érdekeit szolgálták, még a tisz-
tán tudományos írásmagyarázati müveí is hasznos
útbaigazításokat foglalna:k magukban a gyakorlati
életre. Jóllehet, igen sok nehézséggel kellett 'küzde-
nie, az ószövetséget héber, az újszövetséget pedig gö-
rög eredeti szövege alapján magyarázta s az ezekre
vonatkozó müveí latinul és németül jelentek meg. Még
Mózes könyveinek magyarázataiban is igaz keresztyén
életre vonatkozó útbaigazításokkal is találkozunk.
Végtelenül szerette a zsoltárokat, melyeknek vallásos,
mélységes költöi tartalma megnyugtatólag hatott sö-
kat támadott lelkére. Az újszövetségben a galatiai, ró-
mai, korinthusi s általában a páli iratok kötötték le fi-
gyelmét, az evangéliumok közül a sas-szárnyalású Já-
nos evangéliuma "das einzig liebliche Evangélium" s a
hegyi beszéd voltak kedvencei. Misztikus lelkének két-
ségtelenül a 4-ik evangélium felelt meg legjobban. A
szentírás magyarázati müveíhez csatolhat juk tömérdek
sok prédikációját, melyekben a szentírást a középkori
skolasztikával szakítva s új csapáson haladva törek-
szik Istennek igéjét, Jézusnak s az apostoloknak taní-
tásait megvilágítani s az embereket a reformációnak
megnyerni. A szentírás magyarázatával talál'kazunk
különbözö hitvallók iratai ban, mint amínők a marburgi,
schwabachí, schmalkadi hit cikkek és a Melanchton
által fogalmazott ágostai hitvallás is. Rendkívül érté-
kes a három alapirata: "a német nemzet ker. nemes-
ségéhez", "az Egyház babyloni fogságáról" és "a ker.
ember szabadságáról" szólók, melyekhez csatlakoznak
rövidebb és hosszabb tanulmányok, mint például az úr-
vacsoráról, keresztségröl, német míséröl, az egyház lá-
togatásáról, stb.-röl szóló'k. Híresek levelei is, melyeket
különbözö alkalmakkor s különbözö személyekhez a
reformáció, iskolaszervezés s ezekkel összefüggö tár-
gyakról írt. Ezek között felemJíthetjük a pápához;
VIlI. Henrik angol királyhoz, Albrecht mainzi érsek-
hez, más fejedelmi személyekhez, a cseh-morva testvé-
r.e'khez írottakat, mert ezeknek nagy történeti jelentö-
ségük van. Hadakozó Ielkéröl legnagyobb bizonyságot
tesznek a röpírataí, melyek támadó s védekezö tartal-
mukkal legközvetlenebbül szólanak Luther lelki állapo-
táról s a reformátornak és ellenfeleinek gondolkozási
módjáról. Ugy ezeknek, mint pedig leveleinek se szeri, se
száma s kiegészítésül szolgálna'k annak a nagy egyhá-
zat szervezö munkásságnak, melyet Wittenbergen kí-
vül a messze vidéken is személyesen kellett végeznie
s amiért a választófejedelem egy idöben tanári mükö-
dése alól is felmentette. Erre nagy szükség volt, mert
az átalakítás római katolikus egyházból evangélikus
egyházzá igen nehezen ment és hiányoztak a megfelelő

segítö erök is. A régi plébánosok, ha csatlakoztak is a
reformációhoz, tájékozatlanok voltak az új követel-
ményekkel szemben, amiböl sok zavar keletkezett.
Ezért kellett Luthernek a kis és nagy kátét írnia s
ezért fordította le abibliát német nyelvre. De éppen
ezekben mutatkozott Luther legnagyobbnak. A római
katolikus papi s pápás egyházból népegyházat kellett
teremtenie. Evégböl anyanyel vén kellett a néphez szól-
nía sírnia s hogy a Szentírást, mint a keresztyénség
hit- és erkölcsforrását olvashassa, le kellett azt fordí-
tania. Le is fordította s az szakértö tudósok szerint
úgy sikerült, mint semmelyik más fordítás, mert Lu-
ther a. héber és görög nyelv okozta nehézségek dacára
úgy élte bele magát a szent írók lelkébe, hogy azok
általa német anyanyelven látszanak szólani, ami mín-
denesetre niesterí fordításra vall. Bibliafordításának
az is elévülhetetlen haszna, hogy ezzel teremtette meg
a német irodalmi nyelvet. Ez okból érthető a németek-
nek nagy elismerése s büszkesége, mellyel Luthert ki-
tüntetik s a "mi Lutherünk"-nek mondják . Kis alak-
ban, de nem kevesebb sikerrel szolgálja ugyanazt Lu-
thernek kis és nagy kátéja, amelyekben aZ evangélikus
egyháznak föbb tanításait fejti ki az iskolás gyerme-
keknek és felnötteknek hasznára, tájékoztatására. Az
egyház a két könyvet az ágostai hitvallás mellé állítva,
szimbólikus könyveivé avatta. De pedagógiai tekintet-
ben is mintakönyvekül szolgáltak és szolgálnak ma is,
mint ahogy az ágostai hitvallás például szalgált más
hitvallások készítésénél. l

Enne'k a példátlanul nagyszabású s embert örlö
munkának betetözö jellemzésére felemlítjük Luthernek
gyönyörű egyházi énekeit, melyeknek számát 30-36-ra
teszik. Luther vallásos költö is volt s mínt a zsoltárok-
nak olvasója. egyházi énekeit, vagy a zsoltárok alap-
ján írta, mint például "Erös várunk nekünk' az Isten",
vagy régi egyházi énekeket átdolgozott latínból, mint
például "Téged, Isten dicsérünk" s újakat írt, mínt ka-
rácsonyi énekei közül "Mennyböl jövök most hozzátok"!
stb. A wittenbergi egyház énekeskönyvének alapját ö
vetette meg a maga egyházi énekeivel. Szerette a ze-
nét is, a "Frau Musica"-t. "Erös várunk"-nak a dalla-
mát is ö csinálta s bizonyosan több más dallamnak is
ö volt a mestere. Otthon a családjában, gyermekeiben
talált örömét nagyban fokozta s lelkét megnyugtatta,
valamint erejét acélozta az ének, zene s imádság. Bol-
dogtalan, szerencsétlen ember lett volna, ha okos, hü
és gondos felesége nem állt volna oldala mellett s nem

.vette volna vállára a háztartás s gyermeknevelésnek is
legalább részben a terhét. Luther jótékony, adakozó
ember is volt s utolsó garasát is. odaadta szegény meg-
szorult embertársának. Házában sokszor ingyen tartott
el szegény diákokat, amit anyagi viszonyai nem igen
engedtek meg, jóllehet, a szász választó fejedelem kü-
lönlegesen is gondoskodott róla. Istenbe vetett bizalma,
mély hite és szentügye gyözelmének reménysége a leg-
ádázabb harcok s a gyalázó támadások 'közepette sem
rontották meg optimista kedélyét. Barátai, mint Me-
lanchton, Bugenhageh s mások, híven kitartottak mel-
lette s a csüggedésben élesztették zseniális lelkének
lángjait és viszont csitították, ha a furror teutonicus
elhatalmasadott volna rajta. Mert sokszor felharagítot-
ták esküdt ellenségei, mint Eck Emser, brandenburgi
György örgróf, VIlI. Henrik angol király és mások.
Sajnos, ellensége volt a pápa s udvara, aki többre be-
csülte óriási világi hatalmát s ezzel járó tekintélyét,
mint az evangéliumnak s a hívöknek ügyét és ezért ki-
átkozta nemcsak öt, de mindenkit, aki hívének vallotta
magát. A tridenti zsinat betetözte ezt az átkot és még
kínai falat is állított a protestánsok és római katoli'ku-
sok közé s lelketlen, Krisztus ellenes határozataival el-
vágta a megegyezés útját. Luthert nem kevesebbel vá-
dolták s vádolják, mínt az egyedül üdvözítö keresztyén
anyaszentegyház egységének megbontásával; pedig
Luthernek soha eszébe sem jutott ilyesmit tenni, amint
Leó pápához írt levelei is igazolják. Az anyaszentegy-
háznak rövidlátó s önzö politikája lehetetlenné tette a
megértést s Luthernek a katolíkus egyházban való
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megmaradását és pedig úgy az emberiség, mint a
római katolikus egyház javára is, mert tetszett, vagy
nem tetszett, kénytelen volt a reformáció szellemével
megalkudni és az egyéni meggyőződésnek legalább
némi teret engedni, Javára szolgál, hogya pápaság-
nak megtörött világuralkodói hatalma s most inkább
morális erejével tudja tekintélyét fenntartani. Lassan-
lassan talán megérlelődik az a gondolat is, hogy a pápa
nem lehet Krisztus helytartója s Isten helyettese, mert
a Krisztus Egyházának csak Krisztus lehet a fejedelme.
Az egy akol és egy pásztor eszméje nem azt jelenti,
hogy pogányoktól és zsidóktól eredő ceremóniá'knak,
díszes ruháknak, lelket ölő és szabadságot elnyomó
törvényeknek és szabályoknak kánoni tekintélyével kell
és lehet a többszáz milliónyi keresztyén lelket vezetni
s felette uralkodni, hanem azt, hogy minden Krisztus-
ban hívő szabad elhatározásából szeretettel csatlakozik
a többi Krisztusban hívőkhöz s velük egy testet alkot,
melynek feje maga az Ur Jézus, mert csak az öntuda-
tos krísztusí hit és szeretet lehet indítéka és megalko-
tója a "Congregatio sanctorum"-nak, amint azt az ágo
hitv. szép, ideális meghatározása kívánja. Ezt pedig
csak úgy lehet elérni, mint Luther tette az evangélium-
nak terjesztésével, az embereknek keresztyén, vallásos
nevelésévei s a szeretetnek gyakorlásával. Vádolják
Luthert szerzetesi fogadalma megszegésével, mert ki-
lépett szerzetes rendjéből s erre másokat is buzdított,
sőt még meg is nősült, egy volt apácát véve feleségül.
Hát vajjon átokkal sújtottnak lehetett-e helye szerze-
tes rendjében s .bün az, ha valaki nem tud megalkudni
szerzetes rendjének' szabályaival s ezért kilép, azután
megnősül? Ilyesmi sem Jézusnak, sem az apostoloknak
tanításaiban nem található. Amint ezek a vádak, úgy
nem illő a katolikus egyházhoz aZ a vád sem, hogy
Luther az ördögnek adta volna el magát s halálakor
látták volna, amint az ördög magával vitte a nagy eret-
nek bűnös lelkét! Luther elvitathatatlanul nagy vallá-
.sos zseni volt s mivel a vallás az embernek egész J~_-_
nyegét elfoglaló erö, "Istenne'k hatalma minden hívő-
nek üdvösségére", ennek következtében feJlépése s mü-
ködése nemcsak valláserkölcsi téren érvényesült, hanem
az emberi élet minden terén. Különösen a nemzeti
nyelv, nemzeti iskola, tudomány és müvészet indult
nagy virágzásnak. Megváltoztak a politikai viszonyok
is, mert a hit által való megigazulás elvévei el kellett
terjednie a lelkiismereti szabadságnak s azután a po-
litikai szabadságnak is, amivel a 'kereskedelem, ipar s
közgazdaság is kifejlődött. ,

Ezért Luther neve a világtörténelem legnagyobb
férfüi.i között szerepel is a protestántizmus büszkén ra-
gaszkodik hozzá most is, mert sem hitben, sem erkölcs-
ben tisztább eszméket senki sem hirdetett a nála talál-
taknál, mert azok Jézus Krisztusnak eszméi s mert is-
teni eredetűek, üdvözítök s örök'kévalók.

Mayer Erndre
ny. teol. akad. dékán.

Az egyetemes közgyűlés.
Az ezévi egyetemes közgyÜlés, amely november

10-én volt, a Luther-jubileum jegyében állt. A közgyü-
lésen megjelentek al, kormány részéről Fabinyi Tiha-
mér dr. kereskedelmi míníszter, a vallás- és .közokta-
tásügyi miniszter képviseletében Petri Pál dr. állam-

,titkár és Tóth István dr. h. államtitkár.
D. Geduly Henrik püspök imája után báró Rad-

vánszky Albert egyetemes felügyelő mindenekelőtt a
kormány és a kultuszkormány képviselőit üdvözölte.
Majd D. Geduly Henrik emelkedett szólásra, a:ki az
egyetemes felügyelőt 10 éves felügyelői jubileuma al-
kalmából köszöntötte. Felsorakoztatta nagy alkotásait,
így az Egyetemes Lelkészi Nyugdíjintézet és a teoló-
giai fakultás megteremtését, a teológiai otthon felépí-
tését és a mísszlóí egyházak lelkes felkarolását. Ki-
emelte a példanélküli odaadást, amellyel az egyetemes
felügyelő egyházunk ügyeit viszi. - Fabinyi Tiha-

mér dr. a kormány nevében beszélt és kijelentette,
hogy mint hittestvér, örömmel van jelen ezen a gyű-
lésen. Csatlakozik Geduly püspö'k üdvözlő szavaihoz.
Báró Radvánszky mindenkinek példát nyújt, hogyan
kell ma a keresztyén embernek és a hazafinak munkál-
kodnia. - Petri Pál dr. államtitkár a kultuszminiszter
üdvözletét tcJ.mácsolta. A magyarhoni evangélikus
egyház - úgymond - Trianonnal többet veszített,
mínt bárki más és ebben az elesettségében báró Rad-
vánszky mindenkinél többet csele'kedett, hogy az egy-
ház mégis tovább élhessen. Báró Radván,szky felügyelő
meghatódottan válaszolt, majd a következő megnyitó
beszédet mondta:

Két és fél esztendővel ezelőtt Németország-
ban jártam, hogy viszonozzam a Német Evan-
gélikus Egyházi Bizottság akkori elnökének ná-
lunk tett emlékezetes látogatását. Úgy éreztem,
hogy nem szabad Németországot Wittenberg
meglátogatása nélkül elhagynom. Megható ün-
nepély keretében- elfogódott lélekkel helyeztem
elott egyházunk koszorúját dr. Luther Már-
ton sírjára.

Akkor a hely, most meg a nap tölti el mély
megilletődéssel a lelkemet. Ma van ugyanis. Dr.
Luther Márton születésének 450-ik évfordulója.
Lélekben megállunk az eislebeni bányászlak
szerény bölcsője felett, hogy kegyelettel adóz-
zunk annak, akinek születése egy új korszak
kezdetét jelenti.

Az újkor kezdetét a történetírók Amerika
felfedezésének időpontjára teszik. Amennyire
kétségtelen, hogy Amerika felfedezése az em-
beriség zámára --új korszakot hozott, .annyira
bizonyos az is, hogy a reformáció jelentette
lelki megújhodás nélkül az új korszak jelen-
tősége nem terjedt volna túl a földi lét szűk
tér- és időbeli határain és nem nyúlt volna bele
a lelkek birodalmába, ahol sem tér, sem idő
nincsen.

Ennek a birodalomnak szele érinti 'a lel-
künket most, amikor négy és fél évszázad mul-
tán a Reformátor bölcsőjéhez közelítünk. En-
nek érintésére vesz erőt megilletődés a lelkün-
kön és vegyül bele a mi hangunk is abba a
hálakórusba, amellyel a világ ma élő mintegy
80 millió evangélikus a a nagy napról emléke-
zik, amely 450 évvel ezelőtt 'az emberiség ja-
vára felvirradt.

Dr. Luther Márton születése új korszak el-
indítója:. Olyan új korszaké, amely átnyúlik az
örökkévalóságba.

Én ma ezen a helyen csak ennek megálla-
pítására szorítkozom, indítványozva: juttassa
kifejezésre a Főtisztelendő Egyetemes Közgyű-
lés jegyzőkönyvében egyházunknak Isten iránti
háláját azért, hogy Luthert az egyháznak és
rajta keresztül az egész emberiségnek ajándé-
kozta és örökítse meg egyházunk hálás hódo-
latát a Reformátor emlékével szemben.

Luther jelentőségének teológiai, kultúrálís,
társadalmi és nemzeti szempontból való mélta-
tás a nem képezi egy közgyűlési elnöki megnyitó
anyagát, hanem az arra hivatott szakemberek
feladatkörébe tartozik, akiknek viszont bő tere
nyílik erre azokon a hatalmas méretű ünnepsé-
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geken, amelyek a jubileummal kapcsolatban ma
világszerte lejátszódnak, valamint abban a
.nagyszabású irodalomban, amelyet a Luther-
jubileum kitermelt.

Arra való tekintettel, hogy egyházunk kül-
ső körülményei nem teszik . lehetővé a. hétköz-
napra eső négy és félszázados jubileumnak e
napon való általános megünneplését, igen tisz-
telt elnöktársammal úgy véltük helyesnek, ha
ezt a mapot :egyházunk egyetemének legfonto-
sabb munkanapjává tesszük. Ez okból hívtuk
'egybe az egyetemes közgyűlést ép a mai napra.
'Ebben is kifejezésre akartuk juttatni azt az
igazságot, hogy akkor ünneplünk a legméltób-
ban, ha egyházunkért dolgozunk.

Ehhez a munkához szeretnék ma Luther
'tanaiból és tényeiből néhány aktuális tanulsá-
got levonni.

Luther szerint az egyház az istenige s a
szentségek sáfára.

Ebből két dolog következik. Az első az,
'hog;y az egyház jogi berendezésének egyetlen
célja s rendeltetése, hogy az egyházat ennek
a feladatának 'a teljesítésére minél alkalmasab-
bá tegye. A második az, hogy az egyház ősz-
szes funkcionáriusainak, tehát a lelkészeknek
és a világiaknak tevékenységük egész területén
ettől a főszemponttól kell magukat vezettet-
niök. Nem szereplési terrénum, nem szócső,
amelyen megnyilatkozásaink a nagy nyilvános-
ságot elérik, nem érvényesülési bázis az egy-
ház, hanem a legszentebb, tehát természetsze-
rűleg a legönzetlenebb, csak Isten céljait szem
előtt tartó szolgálat színtere. '

Luther szerint az egyháznak' minden tagja
pap.

Ebből is két dolog következik.
Az egyik az, hogy az egyház igazságait hir-

detni,az egyházért kiállani nemcsak a lelkészi
hivatásban állók joga, és kötelessége, de min-
den egyháztagé egyaránt. Nincs a mi egy-
házunkban helye annak a kényelmes állapot-
nak, hogy ez, vagy az kizárólag a lelkész dolga,
mert az egyház dolga mindenkié. És ez a kö-
telesség nem szorítkozik csak az egyház köz-
igazgatási életének aránylag szűk kereteire.
Nem szabad nálunk gyökeret vernie 'annak a
közgyűlési tipusnak, amely az egyház világi
dolgai iránt élénk érdeklődést mutat, de az
istentiszteleti s általában hitéletben egyáltalá-
ban nem, vagy csak kevéssé vesz részt. Viszont
nagy gonddal kell ügyelnie mindenkinek arra
is, hogy az egyházi munka területére semmi
oda nem valót be ne vigyen. Értem ezalatt fő-
leg a napi politikát, vagy-a mi egyházunkra
nem tartozó bel- és külföldi problémákat. Elég
egyházunk nak a maga dolga.
. Ha mindenki pap - és ez az egyetemes
papság elvének második folyománya - vállal-
jon 'szolidaritást a hivatalos lelkésszel annak
egyházépítő törekvéseiben. Ez az általános sza-
bály különösen szól az egyházi tisztséget vise-
lőknek, felügyelőknek, presbytereknek, taná-

roknak és tanítóknak egyaránt. Siralmas dolog
az, ha a lelkész abban a küzdelemben, amelynek
középpontjában áll, magára van hagyatva. Az
meg már egyenesen katasztrófális, ha ellene
fordulnak azok, akik támogatására vannak
hivatva. Nem eshetik meg ez egyetlen esetben
sem az egyház javának súlyos sérelme nélkül.

Luther szerint az egyház egyik ismertető-
jele a kereszt, tehát a szenvedés.

, Távol áll tőlem, hogy ennek felemlítésével
az egyházon belül aszkézisra 'akarjak ösztö-
nözni; vagy kívülről jövő elnyomást akarj ak
kihívni, sőt az is, hogy üldöztetés látszatát
keltsem, vagy fenyegető üldöztetés rémét a
falra fessem. Kétségtelen azonban az, hogy ki-
sebbségi helyzetünkből folyóan sokszor keresz-
tet hordozunk. . Természetes, hogy helyzetünk-
nek .minden megnehezítésével szemben, jőjjön
akár az állam, 'akár más egyházak részéről és
legyen az akár anyagi, akár erkölcsi természetű,
teljes erővel küzdenünk kell. Nem szabad fel-
hagynunk annak hangoztatásával és a köztudat-
ban való megrögzítésévei, hogy nekünk isteni s
emberi jogon kijár a teljes viszonosság s
egyenlőség. Befelé viszont, ha érezzük a kereszt
súlyát, nem szabad kishitűvé lennünk, vagy el-
keserednünk. Hiszen jól tudjuk, hogy erőnk
mindég a reánk nehezedő nyomás súlyával
arányban növekedett.

Köztudomású, hogy Luther anyagi helyzete
nem volt kedvező, sőt sokszor gondterhes volt.

Sajnos, e tekintetben különösen a mai ne-
héz gazdasági viszonyok között lelkész- és ta-
nítócsaládjaínk nagy, többsége, de egyházunk
egész hívőserege is osztozik a Reformátor sor-
sában. Pedig a lelkészi és a tanítói munka ér-
deke s a lelkészi és tanítói kar tekintélye is
egyaránt megkívánná egy magasabb élet-
standard lehetőségének biztosítását. A taní-
tóinknak juttatott átmeneti megsegítésért há-
lásak vagyunk .az államnak, viszont azonban a
lelkészi és tanítói javadalmat illető, jogos kí-
vánságainkat az állammal szemben teljes egé-
szükben fenn kell tartanunk, abban a meg-
győződésben, hogy azok teljesítése nem kisebb
mértékben képez állami, mint egyházi ér-
deket.

A gazdasági viszony által sujtott lelkészi
és tanítói karnak a legteljesebb elismeréssel
adózom erről a helyről azért a lelki erőért,
amellyel a reá mért súlyos megpróbáltatásokat
viseli s hivatásának hű teljesítésében azok elle-
nére sem lankad meg. Kérem, tartson ki to-
vábbra is híven helyzetének remélt javulásáig.
Lebegjen előtte ebben a vonatkozásban is a
Reformátor példája.
'. Köztudomású az is, hogy Luther szegény-
ségében is milyen rendkívül áldozatkész volt.

A magyar Iutheranizmust négy évszázadon
át tagjainak áldozatkészsége tartotta fenn,
amely értékes intézmények kel is gazdagította
azt.
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Az általános gazdasági helyzet nem kímélte
meg az anyagi válságtói egyházunkat sem. Az
állam - amit hálásan kell itt is megállapita-
nom - bizonnyal belátva 'az államsegélyek to-
vábbi csökkentésének katasztrófálissá válható
következményeit, egyházunk államsegélyeit az
idén tovább nem' csökkentette ugyan, ámde az
eddigi csökkentéseke továbbá híveink egyházi
adózóképességének a minimumra való reduká-
lódása s az adakozásnak szinte teljes megszű-
nése valósággal aggasztó helyzetet teremt és
még nagyobb 'aggodalmat támaszt a jövőt ille-
tőleg. Pedig igazi jóakarattal talán akadhatna
még annyi, ami képessé teszi a köteles egyházi
terhek viselésére, sőt a köteles teherviselésen
túlmenő áldozatkészségre is.

Az áldozatkészség tekintetében is Luthert
szeretném tehát 'példaképül állítani híveink elé,
hogy 'azt követve, ,segítsen mindenki az egy-
házat menteni s a szociális nyomort enyhíteni
a maga szegénységéből is örömmel meghozott
áldozatával. Vajha egyházunk sokák kis áldo-
zatából naggyá és boldoggá épülne!

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! Ezek-
ben kívántam Luther tanaiból és tényeiből egy-
házi életünk számára néhány aktuális tanulsá-
got levonni.

Vajha meghozná a Luther-jubileum ezeknek
a tanulságoknak megszívlelése és helyes alkal-
mazása útján is egyházunk számára azt az ál-
dást, amelyet tőle remélünk és várunk.

Ezzel az óhajtással kérem Isten áldását az
1933. évi egyetemes közgyülésre, amelyet - bi-
zodalommal és szeretettel üdvözölve annak igen
tisztelt tagjait - ezennel megnyitottnak nyil-
vánítok.

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó beszéd után
Kuthy Dezső, egyetemes főtitkár olvasta fel a fel-
ügyelő terjedelmes évi jelentését, amelyből az alább
következő részleteket közöljük:

Istennek hála, hogya Luther-jubileum mozgásba
hozza a lelkeket és remélnünk engedi, hogy a hitélet
mélyitésével és a lutheri öntudat fokozásával együtt
növeli az egyház ügyei iránt való érdeklődést és az egy-
ház ügyeine'k odaadó szolgálatára irányuló készsé-
get is. '

Az egyház jelenlegi helyzete mindenkitől hatvá-
nyozott munkát követel. Az egyház eddig tétlen tag-
jaitól annak életébe való bekapcsolódást, a tevékeny
egyháztagoktói pedig fokozott nekilendülést. Különö-
sen áll ez az egyházi funkcionáriusokról, akiknek buz-
góságával az egyház áll, vagy esik.

Hálát adok Istennek, hogy engem szolgálatra
való készséggel megáldott és azt egyetemes felügyelői
müködésem tíz esztendeje alatt bennem töretlenül
megtartotta. A hanyatló munkaévben is a legjobb igye-
kezettel törekedtom elvégezni míndent, amit kötelesség-
körömbe tartozónak ítéltem ...

Amikor erről a munkáról most beszámol, első-
sorban az államhoz való viszonyt Ismerteti. Azt mondja:

Az államhoz való viszonyról megállapíthatom,
hogy azt a megértés szelleme hatotta áto Erkölcsi te-
kintetben több jelét vettük az egyházunk kal szemben
való megbecsülésnek. Elég itt azokra a kormányren-
deletelere utalnom, amelyek egyike gátat vet a nyilvá-
nos ünnepélyeken való háttérbe szoríttatásunknak, má-
síka pedig a reformáció emlékünnepét az állami isko-
lákban szünnappá teszi. A sajtószünnappá való de'kla-
rálás már régebbi keletű. Anyagi tekintetben sem volt

hiányunk a megértés jeleiben. Államsegélyünk mértéke
az államháztartás igen súlyos helyzete ellenére is
érintetlen maradt. Ez annál is megnyugtatöbb, mert
annak további csökkentése veszélyessé tette volna egy-
házunk akcióképességét, sőt azt létfenntartásában is
nagy nehézségek elé állította volna. Az iskolafenntartó
egyházaknak kölcsönnel való, megsegítése is hálás
megemlítést érdemel, mert ha csa'k kölcsön is és nem
is jelent gyökeres megsegítést, mégis megértésről ta-
nuskodik és megmutatja a segítés készségét ...

ISmerteti a múltéví egyetemes közgyülésről tett
felterjesztés eket, illetőleg az azok elintézésének mód-
jaít, majd így foly,tatja:

Kifejezésre szeretném juttatni afeletti örömömet,
hogy D. Kapi Béla püspök és D. Szeberényi Lajos
Zsigmond főesperes, a felsőházban nyomatékosan és
nagy hatással mutattak rá az államnak az egyházzal
szemben fennálló kötelességeire s ezzel közegyházunk
ügyének hathatós szolgálatot tettek. Vajha a törvény-
hozás alsóházában is akadnának egyházunk hívei közül
mínél többen olyanok, akik figyelmet szentelnek egy:
házunk ügyének és annak érdekében szót emelnek.

, A felekezetközi viszonyt illetőleg nem tartom
szükségesnek sem békekészségünk, sem' sérelmeínk
folytonos bangoztatását. A mi bé'kességre igyekvésünk

, a szavaknál sokkal hathatósabban jut egész magunk-
tartásában kifejezésre, a minket ért bántások folyto-
nos felpanaszolása pedig céltalan és eredménytelen.
Jobbnak tartom, hogy ezt az energiát többet igérő dol-
gokra fordítsuk, így a magunk belső erejének fokozá-
sára s ellenállóképességünk növelésére.

De egyet mégsem mulaszthatok el. Nem mellöz-
hetern hallgatással azt a durva megbántást, amely az
evangélrkus nőket egy időszaki nyomtatvány részéről
érte s amelynek nyomán körünkben méltán nagy fel-
háborodás támadt. Az evangélikus nö olyan eszményi
magaslaton áll, hogy hozzá sár, amellyel meg akarják
dobálni, fel nem ér és az a támadóra magára hull visz-

sza. -Ügyésiivélem~y alapján, bár -több-Ü} irányfrké-
rés érkezett hozzám, per megindítása iránt nem intéz-
kedtem, Elegendőnek tartom, hogya rágalmat erről a
helyről a legerélyesebben visszautasítom.

A reformáció emléknapja sannak sajtószün-
nappá s az állami iskolákban is szünetté nyilvánítása
ellen elhangzott megjegyzésekre is felesleges bőveb-
ben kitérnem. Ez az ünnep olyan tény, amellyel szá-
molni 'kell és annak lényegén mit sem változtat az a
helytelen beállítás, mintha ez az ünnep a mások ellen
való hitvallás ünnepi alkalma volna. Mi haladjunk to-
vább az eddigi szellemben a magunk útján, mint akik
hitükben erősek, magukat eltántorítani nem hagyják,
de nem a harcot, hanem a békét keresik, mert tudják,
hogy a felekezetközi visszavonás a keresztyénség és a
nemzet, ellen elkövetett bün.

Ezután ismerteti a református testvérekhez való
viszonyunkat, amely ugyanolyan meleg és testvéries,
mint eddig volt. Társadalmi téren való együttmüködé-
sünk kiemelkedő eseménye ez évben is a Pesti Vigadó
nagytermében végbement közös reformációi emlékün-
nepély volt, amelyen a Kormányzó is megjelent.

Ezen az ünnepélyen, amelyegyébként minden
részletében az alkalomhoz méltó emelkedettséggel
folyt le, valósággal kirívó volt annak a szomorú s ilyen
közős ünnepélyek alkalmából mínden esetben piron-
kodva tapasztalt következménye, hogy az "Erős vár a
mí Istenünk"-nek nincs egységes szövege és dallama.
A korálirodalom e remekének. egyházunk diadaléneké-
nek az eléneklése az ezen és hasonló alkalmakkor kö-"
vetkezetesen kudarccal végződik. Elképzelhetetlen az,
hogy egy nemzet ne tudja a himnuszát dallamának
és szövegének sokfélesége miatt felemelően eléne-
kelni. S ha áll ez a nemzeti himnuszokról, amelyek nagy-
részt újabb keletüek, mennyivel inkább kellene, hogy
álljon a reformáció énekéről, amely több, mínt 400 esz-
tendővel ezelőtt hangzott el először... '

Az egyetemes közgyűlés már többször foglalko-
zott ezzel a kérdéssel. Az idei jubileumi esztendőnek
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egyik ténye részünkröl az legyen, hogy 'küldjön ki az
egyetemes közgyűlés egy, bizottságot azzal a megbí-
zással, hogy az "Erös vár a mí Istenünk" egységes szö-
vegére és dallamára vonatkozólag terjesszen végleges
javaslatot a jövö évi egyetemes közgyűlés elé. Mondja
ki továbbá az egyetemes közgyűlés már most, hogya
megállapítandó egységes szöveg és dallam iskolákban
és templomban való kötelezö használatát szigorúan el-
rendeli, az egységes szöveget és dallamot az egyete-
mes egyház költségén olyan formában és ahhoz ele-
gendö példányszámban kinyomtatja, hogy az az ösz-
szes iskolai és templomi énekeskönyvbs beragasztható
legyen, -' kötelezí a lelkészeket, hogy püspökeik útján
a jövö évi egyetemes közgyűlés ig jelentsék be, mek-
kora egyházközségüknek és iskolájuknak ezirányú
szükséglete, mert az egyetemes egyház az új dallamot
és szöveget ingyen bocsátja minden énekeskönyvbe való
beragasztás céljából rendelkezésre. Mondja ki egyben
az egyetemes közgyülés, hogy ugyancsak megfelelö
példányszám rendelkezésre bocsátása mellett felkéri a
református testvéregyházat, tegye az egységes dalla-
mot és szöveget a maga kebelében is kötelezövé. Végül
kötelezze az egyetemes -közgyülés mindazokat, akik
hitoktatást végeznek, hogy az egységes dallamot és a
szövegnek mind a négy versszakát összes tanítványaik-
kal taníttassák be .s azt a tanulósereggel minden vizsga'
alkalmából könyv nélkül énekeltessék el. A bizottság
tagjaiul javasolja: D. Geduly Henrik püspök, Magócs
Károly, D. Kovács Sándor, D. Payr Sándor, Paulik Já-
nos, Kuthy Dezsö és Zalánffy Aladár kiküldetését.

Ezután a missziói területeken és szórványokon
való együttműködés lehetöségeít ismerteti.

Majd beszámol a, 'külföldi testvéregyházakkal
való kapcsolatainkról, s részletes en ismerteti az elmúlt'
év· történetét. Foglalkozik a lelkészképzés ügyével és
a soproni teológiai fakultás helyzetével. - Ismerteti a
tanügyet és az elmúlt évben folytatott ifjúsági munkát,
amelynek igen áldásos területe volt az év augusztusá-
ban Gödöllön lejátszódott cserkész-vtlágtáborozás.

Végül az irodalom és sajtó kérdésével foglalkozik.
Ezt mondja: D. Kapi Béla püspök belmísszfóí

programmja ismét irányt mutat és tartalmat ad egész
közegyházunk belmissziói tevékenységének. D. D. Raf-
fay Sándor püspöknek a liturgiáról megjelent tanul-
mánya a liturgiai mozgalomnak szolgáltat igen értékes
anyagot. Ugyancsak ö, munkálatai során elkészítette
a boroszlói kézirat másolatát, amelyet felajánlott az
egyetemes levéltárnak. D. Szeberényi Lajos Zsigmond
"Marxtói Leninig" címü müve értékes útmutató jele-
nünk világnézeti útvesztöjében, D. báró Podmaniczky
Pál professzornak "A parasztpróféta" cimü fordítása
a vallási ébredésnek eröteljes lökést ad.

A lefolyt évnek van a sajtó terén egy olyan ese-
ménye, amely mellett nem mehetek el szó nélkül. Az
"Evangélikusok Lapjá"-nak szerkesztését Németh Ká-
roly föesperes letette és a szerkeszté st Szántó Róbert
lelkész kezébe adta át. Hálával kell megállapítanom,
hogy, Németh Károly kezében a sajtó fegyvere olyan
kézben volt, amely azt míndíg a közegyház legszentebb
érdekeinek szolgálatában forgatta. Ezért öt 'különös
hála illeti. Szántó Róbert is bizonyságát szolgáltatta
a lefolyt esztendö alatt az "Evangélikus Élet" cimü új
lap szerkesztöi tollával a kezében annak, hogy azzal
az erövel, amelyet a sajtó képvisel, tud helyesen élni.
További müködésére is Isten áldását kérem.

De ebben az összefüggésben lehetetlen meg ném
mondancan azt is, milyen nagyra értékelem a mísszíót,
amelyet a kítünöen szerkesztett "Harangszó" egyhá-
zunk életében betölt. Valóban harangszó az, amely'
testvérszeretetben egyesítve, Isten igaz szelgálatára
gyűjti egybe olvasóink hatalmas táborát. Terjedjenek
mínél tovább ennek a harangnak tiszta hanghullámaí,
elérve sokakat, akikhez különben nem jut el a harang-
szó.

Zengjen a jubileumi harsonaszó is! Riassza fel a
közönyösöket, toborozza a munkára készeket, hogy
mindnyájan mindent félretéve, egyakarattal murikál-

juk egyházunk javát az új közigazgatási évben is,
amelyne'k minden munkáján nyugodjék az Isten meg-
segítö áldása.

Az egyetemes felügyelöi jelentés felolvasása után
érkezett Horthy Miklásnak; Magyarország kormányzó-
jának báró Radvánszky Alberthez intézett következö
üdvözlö távirata:

Az evangélikus egyház vezetésében önzet-
len odaadással kifejtett." s a nemzet egyetemes
érdekeit mindenkor híven szolgáló működésének
tízéves évfordulója alkalmából meleg szerencse-
kívánataimat fejezem ki. Horthy.

Befutottak még Gömbös Gyuw, xwniszterelnök,
Hóman Bálint kultuszminiszter és Darányi Kálmán ál-
lamtitkár üdvözlö táviratai.

Rövid szünet után a közgyűlés megkezdte érdem-
leges tárgyalásait. - Az egyetemes gyűlés döntö fon-
tosságú határozatot hozott, amikor kimondta, hogy egy
novelláris zsinat tartása elengedhetetlenül szükséges.
- A missziói egyházak szavazati jogának kérdésében
a közgyűlés az új egyetemes lel'készválasztá.sí szabály-
rendeletre támaszkodva kimondja, hogy eközgyűlés
napjától az anyaegyházközségekkel minden tekintet"
ben egyenrangúaknak tekintendök. - Dr. Tepliczky
Aladár'/WJk az egyházi képviselötestületek kötelezö
megválasztására vonatkozó javaslatát és szabályren-
delet-tervezetét a zsinati bizottsághoz utalják. - A
szlovenszkói püspökségnek átiratára, hogy az egyete-
mes egyház barátságos úton tárgyalja meg velük a va-
gyonelosztás kérdését, az a határozat, hogy dr. Zsedé-
nyi Béla. jogakadémiai tanár, aki ebben az ügyben már
eddig is tevékenykedett, próbáljon ebben az ügyben to-
vábbi lépéseket tenni, habár a helyzet az, hogy na-
gyobbak a magyar evangélikus egyház anyagi követe-
'lései Sztcvenszkóval szemben. - Dr. Szigethy Lajos
nagyobb alapítványt tett az egyetemes egyháznál,
amelynek elsö részletét már be is fizette. Ez az ala-
pítvány a teológiai hallgatóknak ösztöndíjjal való el-
látását szolgálná. Az egyetemes egyház az alapítványt
nagy örömmel és hálával fogadja. ~ A bakony tamási
lelkész nyugdíjaztatásával kapcsolatban nagyobb vitat
vált ki az a kérdés, anyagilag felelösségre vonhato-e
a lelkész, ha egyházközsége a köteles nyugdíjjáruléko-
kat nem fizeti be? A kérdés egyelöre nyitva maradt.
- A dunáninneni egyházkerületnek ama javaslatára,
hogy a díakoníszaképzés és a diakonisza intézmények .
müködése fokozottabb mértékben ellenöriztessék, úgy
határozott a közgyűlés, hogy a diakoniszaintézménye-
ket annak a püspöknek a felügyeleti hatósága' alá he-
lyezi, akinek az egyházkerületében működnek. - Az
egyetemes közgyülés a liturgiai bízottság jelentésével
kapcsolatban megállapítja, hogy aD., D. Raffay Sán-
dor által alkotott liturgikus rend kiváltképpen alkal-
mas a liturgikus .istentiszteletek megújítására. A köz-
gyűlés egy bizottságot küld ki, hogy a Rarfáy-féle
liturgiából, mint fö tipus ból kiindulva, egységes lítur-
gikus rendet állapítson meg. A bizottság tagjai: D.
D. Raffay Sándor, Dörner Frigyes, Szekej András,
Magócs Károly és Dr. Gaudy László. - Az Eger-
Gyöngyös-hatvani missziót az érdekelt egyházkerüle-
tek hozzájárulásával további intézkedésig az egyete-
mes egyház veszi gondozásába. - A különbözö bizott-
ságok kiegészítésével kapcsolatban Zsigmondy Dezső
helyébe, aki egyetemes ellenörré lett, a számvizsgáló
bizottság elnökévé Becht Albertet választották. - Á
középiskolai ügyek előadója Németh Samu igazgató
lett. - A teológus-kérdés és a teológiai fakultás ügyei-
nek referálás ával 'kapcsolatban az egyetemes közgyü-
lés a hittudományi karnak a mostani keretekben való
fenntartása és. a gyakorlati tanszék sürgös betöltése
mellett foglalt állást. Kifejezi azonban egy gyakorlati
szeminárium felállításának a szükségességét is. - A
tanügyi bizottság jelentését Dr. Bőh,m Dezső terjeszti
elö és ezzel kapcsolatban határozatba megy, hogy a
háború elött megjelent konfirmációi káték újabb jóvá-
hagyás végett a tanügyi bizottsághoz terjesztendök
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be. Az Evangélikus Tanáregyesület az elmúlt évben
6300 pengót adott tanáro'k gyermekeinek taníttatására.
- Pazár Zoltán dr. a késmárki liceum jubiláris ünnep-
ségein való részvételéről tesz jelentést és kéri az egye-
temes ,gyűlést, hogy a maga részéről is üdvözölné a
nagymultú középiskolát. - Dr. Soholie Oszkár a Lel-
készi Nyugdíjintézet ideiglenes ügyvívöje terjeszti' be
ezután évi jelentését, amelynek legszomorúbb fejezetei,
hogy a lelkészek és egyházközségek jórésze vagy egy-
általában nem, vagy nagyon rendetlenül fizeti a nyug-
díjjárulékokat. 73 egyházközség pedig a kötelezőleg el-
rendelt nyugdíjintézeti offertóriumot nem tartotta meg.
Ezután jelentést tett a nyugdijszabályzat némi módo-
sításáról. A közgyűlés ezután dr. Scholtz .Oszkárt ügy-
vívöí állásában véglegesítette. - Kisebb ügyek elinté-
zéáe után a közgyűlés D. Geduly Henrik imájával vé-
getért.

Az Orseáoos Luther Szövetség dr. Bencs Zoltán
elnöklete alatt tartotta évi közgyűlését. Az elnök nagy-
vonalú megnyitó beszédében szólt a nehézségekről, ame-
lyek a Szövetség eddigi müködését akadályozták, de az
erőteljes szervezkedést most már halogatni nem lehet.
Ötszázezer magyar evangéli'kusnak organísatío unica-ba
való tömörítéséröl van szö.: Ezt a tömeget meg kell
szervezni és azután az egyetemes egyház mögé állítani.
Összetartásban az erő, nincs a lutherániában egyetlen-
egy elhanyagolható lélek. Ha társadalmilag szervezzük
meg a híveket, az egyháznak szervezzük meg őket. -
D. Raffay Sándor püspök dr. Bencs Zoltán egyeszten-
dős munkálkodásának az eredményeiről szól és úgy
látja, hogy az ügyvezető elnök szívvel-lélekkel a szö-
vetség ügyeinek él és tudja, hogy mít akar. Dr. Fritz

'László terjeszti be évi jelentését a szövetség müködésé-
röl, Artner Oszkár a pénztárosi jelentést, Szántó Ró-
bert az "Evangélikus Élet" anyagi helyzetét ismerteti.
Szimonidesz Lajos több javaslatot terjeszt elő, amelye-
ket, mívet. előkészítve nincsenek, a közgyülés..a választ-
mány elé utal. A tisztújítás kapcsán dr. Bencs Zoltán
míntszteri tanácsost egyhangú lelkesedéssel az OLSz
elnökévé, báró Radvánszky Antalt, Ostffy Lajost, Lasz-
káry Gyulát, Pazár Istvánt alelnökökké választották.
A tisztikar többi tagjai változatlanul megmaradtak és
a választmányt még néhány taggal egészítették ki.
Szentantalfai Nagy Lajos szól még a KIE evangélikus
ágának erkölcsi és anyagi támogatása ügyében.

Az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet a Bu-
dapest-kelenföldi templomban tartotta idei közgyülé-
sét. Az egyetemes gyűlésre fölsereglett egyházi vezér-
férfiak (lelkészek és világiak egyaránt) nagy számmal
foglaltak helyet az ünnepi diszbe öltöztetett templom-
ban. A közgyülést megelőző istentiszteleten Marcsek
János ózdi lelkész hirdette az Igét. A közgyűlést báró
Feilitzsch Berthold megnyitóbeszéde vezette be. Utána
Szántó Róbert helyi lelkész üdvözölte a Gyámintézet
elnökségét és a közgyülést. Majd Ziermann Lajos egy-
házi elnök terjesztette be minden részletre kiterjedő
tartalmas évi jelentését, amellyel kapcsolatban több
jelentős határozatot hoztak. Az idei nagy szeretetado-
mányt Vácnak juttatta a közgyűlés. Kirchner Rezső-
nek, a Gyámintézet jegyzőjének jelentéstételei után a
közgyülés Gusztáv Adolf csatadalának eléneklésével
ért véget. - Itt említjük, hogy Zíermann Lajos elnök
a 'gyűlést megelőző vasárnapon gyermekistentiszteletet
tartott a kelenföldi és német istentiszteletet a csepeli
templomban.

A Magyar Evangélikus Leikész Egyesület novem-
ber 9-én délelőtt 9 órakor tartotta közgyűlését a Leány-
gimnázium disztermében Paulik János kormányföt.aná-
csos, lelkész elnölete alatt. Kardos Gyula nógrádi al-
esperes tartott áhitatot Acta 20. 28. alapján. Paulik
János elnöki megnyitójában emlékezett Luther születé-
.sének 450, évfordulójára, vázolta az egyesület általá-
nos képét, majd korára és elfoglaltságára való tekin-
tettel felajánlotta tizenöt éve viselt elnöki tisztét az
egyesületnek. A közgyülés felállással hódolt Luther
emlékének. Tárgysórozat előtt Szeberényi Lajos espe-

res szólalt fel és Paulik elnököt maradásra, tiszte to-
vábbvitelére kérte. Kiss Samu lelkész, Kiss Jenő, a hit-
tudományi kar dékánja, Kapi és Raffay püspökök
szóltak 'még. Azután Paulik János terjesztette elő el-
nöki jelentését, majd dr. Karner Károly tartott érdekes
előadást "A statisztika segítsége az egyházi munka
szervezésénél" címmel. A programmori szerepelt dr.
Domján Elek előadása is a nyugdíjintézet reformjáról,
de ezt a kérdést bízalommal áthárította a közgyűlés a
jelenlegi ügyvívöre. Az általános tisztújítás során az
öttagú jelölöbízottság ajánlatára a közgyülés úgy ha-
tározott, hogy Paulik János lemondását elfogadja,
örökös tiszteletbeli elnöknek választja meg, állását
azonban egy évig nem tölti be, hanem az ügyek vezeté-
sét D. D. Ratfay Sándor püspök, tiszteletbeli elnökre
bízza erre az időre. Alelnöknek Németh Károly és Ke-
mény Lajos espereseket, titkárnak Túróczy Zoltán lel-
készt, pénztárosnak Blatriiczky Pál esperest, jegyzők-
nek Marcsek János és Szűcs Sándor lelkészeket válasz-
totta a közgyűlés. A pénztári jelentés és indítványok
után ért véget a közgyűlés.

Az Evwngélikus T,anáregyesület november 9-én
tartotta Budapesten rendes évi közgyülését, Dr..Doma-
novszky Sándor elnök megnyitója után Králik Jenő,
budapesti leánygimnáziumi tanár: "A modern énekta-
nítás új irányai", dr. Gacsályi Sándor, nyíregyházi
reálgimnáziumi tanár: "Általános müveltség és közép-
iskola" címen adtak elő. Dr. Böhm Dezső ügyvivő al-
elnök évi jelentése és Dr. Losonczi Zoltán pénztáros
beszámolója után az Oravecz Ödön lemondásával meg-
üresedett titkári állásra Dr. Jánossy, István, budapesti
fasori gimn. tanárt, szerkesztöbízottságí taggá Zsolnai
Vilmos nyíregyházi. reálgimn. igazgatót, az ösztöndíj-
bizottság tagjává dr. Szigethy Lajost választotta me~
a közgyülés, Nagy örömmel fogadták a tagok Nyír-
egyháza egyháza és két középiskolája meghívását,
hogy a tavaszi közgyülést ott rendezze az egyesület.

H IREK~

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI
HUSZONHARMADIK VASÁRNAP.

Máté 22, 15-22.
A keresztyén ember 'megadja a császárnak}

ami a császáré} vagyis a felsőségnek} ami a fel-
sáséqé, mert tudja} hogy Istentó1 rendeltettek.
Az a szabadság) amelyet Luther hozott, távol-
ról sem szabadosság} mert Luther is a felső-
ség 'iránti engedelmességre nevelte kö,vetőit.
Mutatja ezt a parasztlázadásban tanusított ál-
lásfoglalása. 'Csak, ha mint az ő korában a,z
egyházi) vagy világi felsőség akarata szembe-
kerül lsten ,akaratával, csak akkor van helye
az oppoziciónaJk. Tiszteletadás ésszeretet illeti
meg az álZam fejét és vezetőit és engedelmes-
kedni tartozunk nek~k még akkor is, hd em-
beri gyöngeség@ket muiainak, hiszen a fejedel-
mek is csak emberek. A fejedelem az lsten, de
egyszersmind az állam reprezeniánsa, tehát
életünket és vérünket kell szolgálatába állítani~
nemcsak} hanem adófilléreinket is. N em ke~
resztyén ember, aki állami és egyházi adóját
nem fizeti} vagy mindenféle furfa;ngokkalki-
játszani igyekszik az erre rendelt közegeket~ -
De meg kell adni Istennek is, ami az Istené. Ez
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a keresztyén ember első és legfőbb kötelessége.
Az adá, amit tőlünk vár, a hívő szív őszinte
imádság,a. Elvárja tőlünk) hogy bizonyságtevői
legyünk a világ előtt. De elvárja azt isJhogy
alázatosságban járjunk és cselekedjük az ő
szent akaratát. .

- IJuther-ünnepségek Békéscsabán. A békéscsa-
bai egyház november 11-én és 12-én rendezte nagysza-
bású ünnepségeit a Luther-jubileum alkalmából. Az
ünnepségeken előkelő közönség vett részt. D. Raff'ay
Sándor püspök, Pesthy Pál kerületi felügyelő, Kemény
Lajos budapesti esperes és a többi vendégek szombaton
este 7 órakor érkeztek Békéscsabára. Az érkezőket az
állomáson Jánossy Gyula polgármester a város, Medo-
varszky, Mátyás felügyelő az egyházközség nevében
üdvözölte. Hatalmas néptömeg és többszáz főnyi cser-
kész és levente fáklyás sorfala között vonultak be a
nagy templom elé, ahol Szeberényi Lajos esperes üdvö-
zölte a vendégeket, míg a kistemplom tornyában a
m. kir. Bethlen Gábor 10. honv. gyalogezred zenekara
korálokat játszott. Majd D. Raffay Sándor püspök tar-
tott a templomban áhítatot. - Vasárnap, reggel 9 óra-
kor a nagytemplomban tot, a kistemplomban ifjúsági
istentisztelet volt. Az előbbin Linder László, az utóbbin
Bándy Ernő szolgált. Ugyanebben az időben Erzsébet-
helyen Rohály Mihály tarott istentiszteletet, - 11 óra-
ker a nagytemplomban volt magyarnyelvű liturgikus
istentisztelet, melyen a Raffay-féle oltári liturgiát Ke-
mény Lajos esperes végezte. Az Igét D. Raff'ay Sándor
püspök hirdette. Énekelt Uhrin Klára és a békéscsabai
egyesí tett énekkarok Lukoviczky Endre karnagy veze-
tésével. - Istentisztelet után az egyházkerületi elnök-
ség' kíséretével megtekintette a békéscsabai evangéli-
kus szeretetház.at. Majd közebéd következett, ahol
Raffay püspök a kormányzöt, Jánossy Gyula a püspö-
köt, Pesthy Pál kerületi felügyelő pedig a vendéglátó
gyülekezetet köszöntötte .. - Ebéd után megtekintet-
ték a békéscsabai ifjúsági és leányegyesületek által a
Kultúrpalotában rendezett népmüvészetí kiállítást. -
2 órakor tótnyelvü hiterősítő előadást tartott Szeberé-
nyi Lajos esperes, 3 órakor D. Raffay Sándor püspök'
felavatta az új békéscsabai diakoniszaházat, 4 órakor,
pedig vallásos est volt a templomban, ahol Szabó Jó-
zsef győri püspökimásodlelkész tartott előadást. -
Békéscsaba nagy napjai méltó emléket állítottak a
sokezer jelenlévő szívében a Luther-jubileum alkal-
mával.

- A szegedi Luther-hét befejezéséül vasárnapon,
november 12-én délelőtt ünnepi istentiszteletet tartot-
tak a hatóságok jelenlétében, amelyen Egyed Aladár
esperes oltári szolgálata után Szántó Róbert hirdette
az Igét. - Az ünnepség befejező fénypontja az esti
nyilvános ünnepély volt a Tisza-szálló nagytermében,
ahol mintegy ezer főnyi közönség jelent meg. Szarka
László zenetanár gordonkaszólója 'és H. Lukács Judit
szólóéneke után Szántó Róbert tartott előadást "Lu-
ther vallástörténeti és világtörténeti jelentősége" cí-
men. Majd iWeltler Jenő, a kelenföldi egyház karnagya
zongorázott. H. Lukács Judit újabb szólóéneke után
Bakó László szegedi református lelkész zárószavaíval
és az "Erős vár a mi Istenünk}' elérieklésével ért
véget az ünnepély és a szegedi Luther-hét.

- Az un'itáriusok Luther Márton emlékünnepe.
A Dávid Ferenc Egylet november 17-én az unitárius
misszióház templomában (IX., Rákos-u. 3.) Luther-
ünnepet rendezett, amelyen az előadást Józan Miklós
püspöki vikárius tartotta. Elnöki megnyitót mondott
dr. báró Dániel Gábor. Imádkozott dr. Csiky Gábor,
lelkész.

,- Az orosházi Evangélikus Egyházi Énekkar,
amely az orosházi Luther Szövetség kebelében mükö-
dik, november ll-én este az Alföld-szálló dísztermében
Luther-emlékünnepet és Luther-hangversenyt rende-
zett; amelyen az emlékbeszédet Chovan 'József lelkész
mondotta.

Családi hir. Kirner Gusztáv békéscsabai ev.
vallástanárt és nejét az Isten a reformáció emléknap-
ján leánygyermekkel áldotta meg.

- A Budapest HI. kerületi Evangélikus Luther
Szövetség Luther Márton születésének 450 éves év-
fordulója alkalmával Luther-hetet rendezett november
5-12-ig. Előadók voltak: Hegedűs Lajos, Martin Gyula,
Rózsa Aladár, Schreiner József, vitéz Komárnóky
Gyula, dr. Philipp Kálmán és Móhr Henrik. '

- A budai evangélikus elem'i fiú- és leányiskola
november hó 10-én rendezte jubiláris Luther-ünnepét,
amelyen az emlékbeszédet Királyfalvy Gusztáv tanító
mondta. A tanulóifjúság legjobbjai szebbnél-szebb mü-
sorszámokkal gyönyörködtették a megjelent szülöket
és érdeklődőket.

- Uj kántortanitó. A zalaistvándi egyházközség
a megüresedett kántortanítói állásra Hegyi Aladár
okI. 'tanítót választotta meg. .

- Kérelem. Az Egyetemi Luther Szövetség azzal
a tiszteletteljes kéréssel fordul az evangélikus társada-
lomhoz, hogy egy-két szegény tagja részére ebédet
vagy vacsorát felajánlani szíveskedjenek. Aki hajlandó
szíves vendéglátás sal segíteni nyomorgó diáktestvérein-
ken, kérjük, közölje nemes szándékát és címét a szer-
kesztőséggel, 'vagy a szövetség elnökségével. (Buda-
pest, ,József-körút 42. II. em.)

- VáItozatos tartalommal jelent meg ismét a
FÉBÉ-naptár az 1934. évre. Nélkülözhetetlen napon-
kénti olvasmánya lett e naptár azoknak, akik az el-
múlt évek folyamán is használták és a jövőben is sok'
áldást kíván nyujtaní azoknak, akik házuk;ba fogad-
ják. Kinek ne lenne ma szüksége arra, hogy Isten Igéje
erősítse, vígasztalja, felemelje, bátorítsa? A naptár az
év .mínden napjára szóló rövid elmélkedéseivel, példái-
val, történeti eseményeivel ezt a szolgálatot teljesíti.
Ara szép hátlappal együtt P 1.40, hátlap nélkül PL20.
Könyvalakban, csinos fekete egészvászon kötésben is
kapható PL60-ért. Terjesztésre is, megfelelő árenged-
ménnyel kapható a FÉBÉ Könyvkereskedésben, VII.,
Damjaních-u. 25ja. és a Luther 'Társaság Könyvkeres-
kedésében, VIlI., Üllői-út 24.

_ Műsoros teaest. A Budai Evangélikus Ifjúsági
Egyesület folyó hó 18-án müsoros teaestet rendez a
Deák-téri evangélikus leánygimnázium dísztermében.
Az estén szerepelnek: Edvi Illés István és neje éne'k-
művészek, Karinthy Frigyes író, Murgács Kálmán dal-
költő és Pártos Erzsi hegedűművész.

_ Szülői értekezlet. A VI. ker., Váci-út 61. sz.
alatti elemi, iskolában november 19-én, vasárnap dél-
után 5 órakor szülöí értekezlet lesz. Előadást tartanak:
dr. H. Gaudy Lászlóhitoktatási igazgató "Az evangéli-
kus egyház tanítási kötelességei" és Gáncs Aladár val-
tástanár "Az evangélikus hívő kötelessége" címen.
Megnyitóbeszédet mond Rimár Jenő, vallastanár.

_ 50 éves érettségi találkozó. A selmecbányai ev.
liceumban az 1884. évben érettségizett iskolatársak a
jövő év nyarán 50 éves találkozóra gyűlnek össze a
Budapest-kelenföldi evangélfkus templomban. Kérjük
az életbenlévőket, vagy az elhaltak hozzátartozóit,
hogy jelentkezzenek levélben Tirts Rezső nyug. kir.
erdőtanácsosnál, Budapest, 1., Horthy Miklós-út 84. sz.,
Ill. em. 4.
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"MEGÖLTEM AZ .ANYAMATH.
variánsaival ? Ijesztő kérdések, amelyekre egy-
előre nincs felelet.

Az valószínű, hogy Zemplén Dénes szörnyű
tettének a rúgóit a degenerációban fogják ke-
resni. Az meg bizonyos, hogy lelke egyen-
súlyát a családi életben jelentkező ijesztő pél-
dák' bontottak meg. Amik -történnek, rend-
szerint a mi tanulságunkra történnek. Ez a pél-
dátlan eset arról. beszél, hogy súlyos hibák
vannak a modern családi életben. A szülők a
maguk külön útját járják és külön életét élik.
A gyermeket, mivel teher és akadályozzaa sza-
bad mozgást, egyszerűen bitangba verik és
a véletlenre bízzák nevelését. Az még kőzismert,
hogy a modern ember' a családi élet keresztyéni
követelményeivel végkép nem törődik.

Zemplén Dénes ma nem állna halálos bűn-
nel terhelten ,a fíatalkorúak bírósága előtt, ha
szülei az evangélium szellemében együtt éltek
volna: Nem lépett volna arra az útra, 'amelyről
ritkán van visszatérés, ha a szülők, már ami-
kór értelmének első csírái mutatkoztak, elve-
zették volna Krisztushoz,

Krisztus szelleme hiányzik a' keresztyén
családban, .Innen a természetellenes viszony,
amely a házastársak között fennáll; amely á
gyermeket anyagyilkossá teszi. . .

Zemplén Dénes olyan fürgeeszű gyermek
volt, hogy idővel a magyarkultúrélet jelentős
számává lehetett volna. Tragédiája bizonyosan
annak a régebbi tragédiának a folyománya,
amely a szülőket egymástól eltépte.

Vajha Kris~tus szelleme állna őrt evangé-
liumi családjaink fölött!

Egyiptomi cigarettával a zsebében, nagy-
url fölénnyel, fekete mellé telepedett a kávé-
házban, szállodában előkelően szobát nyittatott,
egy üveg likőrt rakott maga elé és egészen kö-
zönyösen fogadta a polgári rendőr személyé-
ben megjelenő végzetet. A meginduló gonosz-
tevőknél egészen azokatlan rutinnal védekezett
és tizenöt életévévei szinte hetyke vólt, amikor
bevallotta: "Megöltem az anyámat!"

Csakúgy könnyedén vetette ezt oda, mint-
ha azt mondta volna: elkéstem az iskolából.
Szerencsétlen kernak szerencsétlen gyermeke!
Mi lesz, ha megmozdul a lelkiismeret? Ha az
Isten hatalmas jobbja rátenyerel a szívedre, ha
édesanyád fehér halotti keze odanyúl kísértet-
órán, ahol fészkel az érzelem? Vagy ott fész-
kelt már benned ez á szörnyű tett véres pre-
desztinációként fogantatásod órájában? Elő-
deid súlyos idegdegenerációja tört ki rajtad;
mint egy veszett önkívület, mint egy, véres
őrület? .

Kit lehet itt okoini ? A gyermeket, akit egy
nem tudom, miféle állati ösztön avatott a sá-
tán baltásává? Az édesapát, aki tudományos
kutatásaiba, vagy kényelemszeretetébe elmerül-
ve' vad idegenek prédájául v~tette oda ezt a .
serdülő gyermeket? Az édesanyát, akinek tá-
tongó sebei ijesztő mementót rikoltának túl
az erkölcs~Üágán kalandozó modern asszonyok
felé? A társadalmat, amely ilyen' koraérett,
kprayén,. mindent· próbált gyermekeket termel
ki, magából? Az iskolát, 'amely tömegek kel
operál és nem törődik a gyermeklelkek egyéni
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Az uj ab bsza bályrendeletek.
A szabályrendeletek címü 'közleményemben tett' be-

jelentés alapján' alábbiakban adom a dr. Zsigmondy-
féle gyűjtemény kiadása óta alkotott egyetemes .aza-

: bályrendeleteket. . ,. .
Az összeállításnál csupán az időrendi telsorolásra

szorítkoztam: annak megbtrálása, hogy az alkotott sza-
bályrendeletek közül melyik van hatályban, .- illetve,
hogy kifejezett szabá:lyrendeletalkotáson _kívül egyes
közgyülési 'határozatok közvetett vagy közvetlen for-
mában a:szabályrendelete'k Intézkedéseit mily mérték-
ben ha.tálytalanttctták, avagy módosították, - meg-
haladja egy ily tájékoztató felsorolás kereteit. Ba ;:.t.zon7
ban az ismételten elhatározott hivatalos összeállítás
megjelenése esetleg újból elhalasztatnék, úgy a kerületi
szabályrendeletek hasonló irányú ismertetése után a
szerkesztöség .sorát fogja ejteni az' anyag ilyirányú
feldolgozásának IS.' .

; Azon években, melyek a f~lsorolásban nem szere-
'pelnek, szabályrendeletalkotás nem volt. Az évszámok'
után következő számcIk a közgyűlés vonatkozó jegyző-
könyv! pontjának .számát jelentik. '" c <:' •

Az összegyüjtésben közremüködött Lestyán János
cserkésztiszt, . /.

1904.
98. A népiskolák vallástanításí terve.
112. Szabályrendelet az alapítványokról.

1905.
60.. A magyarhoni ágo hitv. ev-.ker. egyház egye-

temes szabályrendelete az iskolai bizottságok szerveze-
zéröl. '

1907.
. 54, Szabályrendelet a magyarhoni ágo hitv. ev.

ker.' egyház egyetem iskoláiban használandó könyvek
megbírálásáról, illetőleg engedélyezéséről.

61. Egye~emes levéltári szabályzat.

1908..
, 7.' Szabályr-endelet a magyarországi. ágo hitv. ev.

ker. egyetemes egyház nyugdíjintézetéről.
, 47~ .Szll.bá,lyr.endelet,a magyarországi ágo hitv,

ev. ker. egyetemes egyház adóalapjáról.
- , 69. 'Szabályrendelet' az iskolai bizottságok szerve-

zetéről szóló 1905, •évi egyetemes szabályrendelet IV.
fejezetének módosításáról.

1909.
".1.. :i7~. .Szabályrendelet az. utiköltségek és napídí-
jakról. \

1911.
92. Tanítók szolgálatí viszonyait szabályozó sza-

bályrendelet . .-
143. Egyetemes adóalapí szabályrendelet...

1913.
52. Szabátyrendelet a magyarországi ágo hítv. ev.

ker. egyetemes egyház joghatósága alá tartozó közép-
iskolák tanárainak szolgálati viszonyairól.

138. Szabályzat a magyarországi ágo hitv. ev. ker.
e~yházegyetem lelkész segélyezési alapjáról.

1927.
, 82.·:A magyarországi tanitóképző intézeti ágo hitv.

~v. ker. vallástanítás tanterve. .
105. "Szabá'lyrendelet a magyarországi ág .hítv,

ev. ker. egyetemes egyház nyugdíjintézetéről.

1929.
119'. Azegyetemee felügyelői iroda ügyrendje ..

1930.
74. Szabályzat az elemi népiskolai. beíratásí díjak

újabb szabályozásáról, felhasználásáról, kölcsönkönyv-
tár és iskolai könyvtári alap létesítéséröl.

78. Az egyházmegyei iskolalátogató bizottság [o-
gatt.és kötelességeit megállapító szabályzat. .

1931.
j 12. Az egyetemes nyugdíjintézetre vonatkozó sza-

bályrendelet 5., 6., 17., 19., 22., 23., 24., 35. §§-ainak
kiegészítése és módosítása.

. 1932.
8. A magyarországi ágo hitv. ev. ker. egyetemes

egyház lel'készválasztási szabályrendelete.
drbv.

Lutheri öntudat
a belmlsszíóí m~nkában.·

(Ötletek)
A haldokló kísgyermek- ágyánal az édesanya zo-·

kog; az apa könnyezik, a doktor -tanácstalanuí áll: a
házaspárnak immár hatodik gyermeke 'haldoklrk. 'Mind-
annyian csecsemőkorukban szenvedtek ki. Az apa a"
doktorhoz fordul:

- Hát nem tudunk mí gyermekünkre. vigyázni,
hogy immár a hatedik haldoklik?

. A doktor kezét az, ~p'a vállára teszi, mélyen sze-
mébe néz és lassan, 'komolyan válaszol:

- Igen! Tudnak ra gyermekre vigyázni, de most
már késő. Addig kellett volna, amíg a gyermek nem
volt meg, amig ön még, 'vagy tíz év elött, legényember
.volt!

Vannak lelkészek, akik csendes, békés egyházak-
ban ülnek és nem kell aggódntok sem a katolicizmus
reverzálisharcától, sem a szekták csendes, alattomos
hóditásaítól. Ilyen emberek azt mondják: felesleges az
egész belmisszió, kc.nferenciázás, ébresztgetési hadjá-
rat, hiszen egyházaink éltek, virultak apáin'k korában
is konferenciázások nélkül is! - Ezeknek az uraknak
a következőket bátorkodom a lelkére kötni: a gyer-
mekre nem akkor kell a legjobban vigyázni, amiko?'
már megvan, hanem jóval elöbb, a seiüetese elött! - A
reverzális- és térítési harcban nem akkor kell megkez-
denünk a védekezési háborút, amikor a házasulandók
már a hirdetö táblán függnek, akkor mM a legtöbb-
ször késö, akkor már megvan a gyermekekre vonatkozó
megegyezés! - A szekták ellen is késő akkor kezdeni
a harcot, amikor nagyobb tömeg jár már a szektaössze-
jöveteli .helyekre, mint evangéli'kus templomaínkba,
hanem addig, amig szektáskodó még nincs a falunk-
ban. A reverzális elleni 'harcban kívánatos volna, hogy
kivé,tel nélkül minden gyülekezetünkben valami ünne-
pély alkalmával idegen előadók tartsanak előadást, fel-
olvasást a reverzáltsröl, a kitérések júdási voltáról. A
helyi 'lelkésznek ugyanis mindenkor kényes dolog nyers
őszinteséggel megmondani azt, amit az idegen lelkész
vagy előadó megmondhat: hogya reverzálist adó hit-
vány Júdása az evangélikus egyháznak, úgyszintén az
áttérö ís!

A szekták ellen kívánatos volna, hogy ahol még
nincsen, ott a vallásoktatásnál, egyházi egyesületekben
lehetőleg nevetségessé tenni kiabáló örületeiket (más
nyelveken való rikoltozás, stb.) , valamint prédiká-
ciórrkban hitvédelmet folytatni. Mert jegyezzük meg
jól, ha már halott van a háznál, késő a patika! - Ahol
pedig megvannak a szekták, kívánatos volna kornoly
hadi tervet, kidolgozni és azt keresztül is vinni. A felet-
tes hatóság hivatása volna, hogy személyesen meggyő-
ződést szerezzen a veszélyeztetett· gyülekezetekben,
hogy azok százszázalékos an végrehajtódtak-e?

MegemIítek egy fiatal, buzgó lelkészt, akt érde-
kes módon mutatkozik be gyülekezetében. Megláto-
gatja híveit. Beszélgetés közben ráterelődik a dolog az
énekeskönyvre.

Van-e,énekeskönyvük?- kérdezi.
.....:.Igen! van!' - 'hangzik a válasz.
- Keressék csa:k meg az énekeskönyvüket, fo-

gunk .ktssé énekelni! ~ Az öregek mindjárt adják i~
elő az énekeskönyvüket, .igaz komolysággal, a fiatalok



44. szám.

,-
pedig kényszeredett mosollyal ülnek le az asztal mellé.
Nemsokára felhangzik az ének az egész család aí-
káról.

- Hát bibliájuk van-e ?
- Hogyne volna! - Hanem a biblia előkerítése

már nehezebb dolog! Padlásról, szekrény aljáról, a ron-
gyok közül kerül elő. A könyv penészes szegélye mu-
tatja, .hogy bizony régen nem forgatták már.

A lelkész kezébe veszi abibliát és írásmagyara-
zatot tart. Áhítattal hallgat mindenki. Amikor a lel-
kész búcsúzik, a fiatalok arcán már nincs 'ott a kény-
szeredett mcsoly, ellenben az egész család megálla-
pítja: .

- Ez az igazi evangélikus lelkész!
A fenti munkatársunk gyakran' elviszi magával'

kézi harrnóníumát is, amely nem nagyobb, mint egy
jókora kézitáska. - A bibliát azóta a nógrádmegY'3i
kis faluban nem merik: a szekrény fenekén a rongyok
között tartani, mert félnek, hogy lelkéseúk: rájuk pi-
rit, amint meg is tette .eg'llik-másik helyen .. Estén,~,ént
mind több és több család ül le az énekeskönyv me~lé,
mert nem ukarnalc, különösen a fiatalabbak szégyen-'
kezni, hogy nem; tudnak énekelní. .

A szekták tól veszélyeztetett gyülekezetekben ilyen
lelkészekre volna szükség. És ha a felettes hatóságaínk :
nem vennék rossz néven, merészelném Incntványozni, J

hogy az ·újonnan készült lelkészi hiványokba, különö-
sen a szekták tól veszélyeztetett területen tétessék be:
It lelkész köteles hetenként kétszer, a nyári hónf(,pol~nt
kivéve, házanként náziistentiszteletet tartiini és erről
havonként' jelentést tenni a főesperesnek, högy hol, ki-
nél tartott háziistentiszteletet (amelyek úgyszólván tel-
jesen kimentek a szokásból ) ,és hányan vettek. azon
részt. - ,Ha nem tartott, indokolni köteles, hogy míért
nem tartott!

Nem szabad lekicsinyelnünk a szektamozgalmat
mínden nevetségessé ge mellett sem (a kiáltozó aposto-
lokra gondolok}, mert, a legtöbb embert komcdy, őszinte
vallásosság kergeti a szekták 'karjaiba. Egy' asszonytól
hallottam; hogy szomszédnője, aki az "apostolok" szek-
tacsoportjába tartozik, valami két-három héten át csak-
nem mindennap hozott valamit vissza, amit azelőtt éve-
ken ,át eltulajdonítctt, nem akarom mondani, hogy el-
lopott: Tehát Krisztus közöttük is ott ·van: gyümöl-
cseikről ismerjük rnJeg őket, bojto,rjánról édes fügét
szednek. . .

'Kívánatos volna. továbbá ügyesen megírt nyom-
tqt'/{ányokkál, r,öpimtkákkal elárasztarti, természetesen
díjmentesen, veszélyeztetett gyülekezeteinket. Mert .ie-
lenleg tudtommal evangélikus gyülekezeteink szekták
elleni oédekezése a legtöbbször mindössze abból áll,
hogy karbatett kézzel várjuk, hogy mikor seiinmek: meg
maguktól. .

* ':.
Egy alkalommal egy tanyai háznál végeztem

háziistentiszteletet. Amikor a cselédi sorban lévő házi-
gazdám 'kikísért, beszélgettünk egyről-másról. Ö többek
között ezt mondta: .

- Milyen kár, hogy nekünk nincsenek olyan nagy
embereink, a'kik evangélikus vallásunkért sokat szen-
vedtek volna!

Én ránéztem emberemre. Az nyugodt becsületes-
séggel nézett vissza. Ha jól emIékszem, el is pirul tam
a mi evangélikus egyházunk nagy mulasztásán. Ime, a
nép nem tudja, hogy nékünk is vannak má.rtírjaínk,
nékünk. is vannak nagyjaink akiket ha nem is neve-
zünk szentekne'k és csontjaikat nem is helyezzük köz-
szemlére. hogy előttük híveink zsolozsmákat zengjenek,
de tettek legalább olyan szelgálatot az' emberiségnek,
mint bárffi!elyif katolikus szent.

Honnan van hát ez a tudatlanság?
Onnan, hogy mi nem használjuk ki egyházunk

törtérielmét eléggé, vagy egyáltalában nem. Igaz, ta-
nítunk elemi iskoláinkban egyháztörténelmet - ahol
tanítun'k. Talán van vagy húszoldalas is ez az egyház-
történelmi könyvünk! De abban a húsz oldalban benne
van mínden, de annyira lesűrítve, hogy voltaképpen

semmi sincs benne, ami a gyermek lelkivilágát meg-
fogná. Egy rakás statisztikai adat van ott: ez üldözte,
ez nem' üldözte egyházunkat, stb. A gyermeki lelket
ezzel nem lehet megfogni, akárcsak a káténak betűről-
betűre való betanulásával sem .

. Vallásos estéinken egyháztörténelmi dolgokat kel-
lene felolvasnun'k, de újból hangsúlyozom,: ne száraz
adathalmazt, nem kímerítení; agyongyötörni hallgatö-.
ságunkat vele, hanem szebb, költőibb részeket fel-
olvasni' belőle. Istentiszteleteinken az egyházi. beszé-
deinkben színtén hálásan lehetne bekapcsolni egyház-
történelmünkről egyet és mást. '..

Ha izig-vérig százszázalékos magyart akarunk'
n'evelni, csak természetes, hogy a magyar történelem-
b'ől vett gyönyörű példákkal igyekszünk lebkére hatni.,
.Mivel, mi által akarunk öntudatos. ev~ng.élikust, p:/,e.- ,
velni? Természetesen a·-történelem által. Ha'tal'ni.<Ls'jegy- .
vert6runk van eihelueeve az egyháztörtéJn8lem lapjain,
ne hagyj'Ulk bero.zsdásodni e fegyvereket, rq,gadjuk ,meg"
és villogtassuk, meg egyházunk dicsőségére, '

* *Mindig szemeim: elott áll a. kép, .amely két lel-
készt: evangélikus és református lelkészt ábrázol.
Rozadás lánccal van a két lelkész keze' és 'lába 'Össze-
láncolva. Igy mentek ketten a többiekkel együtt a-rna-
gyar földről Ausztrián át a tengerhez gályarabságra: :
a láncok súlyát megosztották. Ha egyiknek törte 'a lánc
a lábát, törte a másikét is. Amikor már testüket vé-
resre dörzsölte, vérük lassan hullani kezdett. Végig
folydogált lábaikon át le a poros földre. Ott, a porba
hullva egyesült a két vér, az evangélikus és reformá-
tus lelkész vére és sötét foltok ban jelezte az utat 'a .
magyar földről' le NápCtlyig, amerre, a mártírok elha-
ladtak. '

Ezt az üldözések korából fennmaradt képet kívá-
natos volna megnagyíttatní' és az evangélikus és refor-
mátus lelkészi hivatalokban elhelyezni, hogy a két egy- .
ház lelkészei mindenkor, mínden körülmények között
lássák, hogya két egyház lelkipásztorainak vére vala-
mikor, közös tócsákba folydogált a szemeringi' úton le
Nápolyig és közöttük vérszerződést hozott létre. A ne-
héz idők vérszerzödése kell, hogy különösen a mai 'ne-
héz napokban kcrnoly, valóságos szerzödéssé váljék.

. Napjainkban sajnos, nagyon is 'gyakran megfeled-
kezün'k erről a közös vérszerzödésröl : torzsa'Ikodások,
veszekedések. reverzálíshalászás idegeníti el, egymástól
a két protestáns egyházat. A "JöjJetek Énhozzám" c.
lapunk 27. számában Víszkok Lajos a szolnoki hatal-
más kíterjedésü míssztóí egyház lelké sze számol- be a
protestáns' testvériségről Jászberényben. Az evangéli-
kus', lelkész tudniillik megszervezte Jászberényben is az
evangélikus fiÓkegyházat. Istentiszteleteik végzésére
nem lévén helyü'k, az állami iskola gondnokságáhcz
nyújtották be kérvériyüket az egyik teremnek isten-
tiszteleti célokra való felhasználása céljából. A szín-
katolikus gondnokságban egy protestáns volt csak: a
református lelkész. Nézzük, hogyan pártolta az ügyet.
Idézek a fenti cikkből: "Amikor ugyanis a. gond:' .
nö'kság rátért az evangélikusok kérelmére, szólásra je-
lentkezett a református lelkész. Hatalmas beszédet vá-·
gott ki:)melynek lényege az a kérés volt, hogy a gond-
nokság az evangélikusok javára hozandó határozatával
a két protestáns testvéregyház közé éket ne verjen,
annak évszázados egységét. állásfc.glalásával meg .ne
bántsa és a kérést utasítsa el." (Szószerinti idézet az
iskolagondnokság jegyzőkönyvéből. ) Igy történhetett ;
azután, hogy az ískclagondnokság az egyetlen protes-."
táns tag, a református lelkész, az evangélikusok eddigi
gondozója indítványára még így is három szavazat el-
lenében elvetette az evangélikusok kérelmét. Három
római katolikus gondnoksági tag tehát több jóakara-
tot tanusított az evangélikus egyház iránt, mint a re-
formátus lelkész."

Ugyanez a cikk megemlékszi'k egy másik furcsa-
ságról. Ujból idézek: "Egy másik helyen meg míért
kellett a református lelkésznek evangélikus kereskedő
és iparos híveit azzal terrorizál ni és szervezkedésüket
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azzal akadályozni, hogyna nem a református egyház-
nak fizetik továbbra is az egyházi adót, a csaknem
színtiszta református nagy'község összes református
lakosát .eltilt ja attól, hogy evangélikus kereskedőknél
vásároljanak és evangélikus iparosoknál dolgoztaasa-
nak." - Jómagam is ismerek egy evangélikus lelkészt,
aki 'kerékpáron jár-ja be a tanyai iskolákat és ugyan-
akkor a református gyermekeket is tanítja. Nagy meg-
lepetésre észreveszi, hogy a. református lelkész reverzá-
list szerez az evangélikusoktól is. saját egyháza javára.
Amikor áz evangélikus lelkész megkérdezi, hogy sze-
kott-e az evangélikusoktói reverzálist kérni, így vála-
szol:

-. Természetesen kérek! Csak nem követelem
úgy, mint a katolikusok! És el lehet-e képzelni a jám-
bor, udvarias evangélikust, hogyha tőle egyszer rever-
záltst kérnék, akár mohamedán részre is, hogy ne adna?
Természetesen odaadja gyermekei vallását a testvér-
egyháznak, hiszen végeredményben a protestantizmus
nem veszített vele!.

Mí' ezeknek a surlódásoknak a fájdalmas követ-
kezménye ? Az, hogya prot. front kettésza'kad. Pedig
nemcsak a katolicizmussal szemben' kell védekeznünk,
hanem az Oroszországból szerte a nagyvilágba szétáram-
ló vallástalánság ellen is. A legmesszebbmenő összefogásj
kell gyakorolnunk. Nem tartozom a hiú ábrándozók
közé, akik úgy gondolják, hogy a két protestáns egy-
házat egy vallássá lehetne. olvasztani. Ez nem sikerült
a reformátoroknak, nem ~ikerült Németarszágnak,
amely egykor hatalmi szóval igyekezett elintézni a dol-
got es: nem fog sikerülni senkinek sem! Magam sem
tartom öntudatos evangélikusnak azt, aki evangélikus
vallásából, evangélikus meggyőződéséből egy jottát
volna képes engedni. De természetesen nem tartanám
öntudatos reformátusnak azt sem, aki egy pontocskát
engedne Teformátus meggyözödéséböl. Nem 'is úgy
gondolom, hogy a vallások rovására történnék a vér-
szerzödés, hanem olyaténképpen, mint a római katolt-
kus és görög katolikus egyházban van, amely egyhá-
zak egymástól sem áttérést, sem reverzálist nem fo-
gadnak el. S 'ha talán bizalmatlanul tekintenének a két
egyház illetékesebb és bölcsebb vezetői erre az álla-
potra, kísérelnénk megcsinálni a dolgot 15 éves próba-
időre, legalább is arra az ídötartamra, amig a nagy
katolikus ébredés és az Oroszországból szerte induló
vallástalansági mozgalom elgyengül. Természetesen
még kivételes áttérés és reverzáliskötés sem volna ke-
resztülvihető, mert a'kkor ott volnánk, ahol eddig: mín-
'den kitérés és reverzáliskötés kívétel lenne!*)

Komoly megfontolásra késztessen bennünket a
két erős front, amelynek egyike sem csinál titkot tö-
rekvéseiből: a katolicizmus, hogy katolikussá tegye az
országot, a kommunízrnus pedig, hogy vallástalanná
tegye a- világot! Ha a Iegkeresztényibb pápa egykor
szövetséget tudott kötní a mohamedán szultánnal,
hogyellenein diadalmaskodjék, miért ne tudnánk mi is
vérszerzödést alkotni a két nyilt ellenség ellen, amely
megsemmisítésünkre törekszik? Kössük meg a
vérszerzódést és ne várjuk meg azt, hogy akár
az egyik, akár a másik részrőlláncraverve szállítsanak
bennünket Nápoly felé a XX. század gályarabságára..

*'*
Az első éveimben történt, hogy kerékpáron men-

tem éppen az egyik községünktöl mintegy 15 kilomé-
ternyire lévő családhoz háziistentiszteletre, illetve bib-
líamagyarázatra. Erősen szembefújt a szél, úgy, hogy
bizony három-négy kilométerenként ie kellett szállnom
és.gyalog tóinom a kerékpárt. A veríték szakadt rólam.
Egy alkalommal, amikor a legelkeseredettebben hajtom
már kerékpáromat, egy motor'kerékpár suhan el mel-
lettem. A. rajta ülő. férfi visszanéz és mosolyogva bó-
lint. Irígykedve b61intok vissza: az egyik szekta egy-
szerü prédikátora volt, aki motorkerékpáron száguldja
be óriási szórványterületét.

*) Lépései, már. történtek erre vonatkozólag, ele ki-
vánatos volna, ha meg is valósulna.

A kerékpár kellemes utazási mód szép időben,
kisebb távolságoknak a megtevésénél és 30 éven aluli
embernek. De azonfelül, a vallásoktatásokért. 3-4
növendékért, egy-két család meglátogatásáért negyven-
ötven kilométert megtenni egészség rovására megy s
előbb-utóbb korunk haladtával képtelenek leszünk rá.
S mivel másként nem tudunk a szórványokra eljutni,
sem a tanyai iskoláinkat ellátni, ez maga után vonja
félreeső szórványaink pusztulását. Az én gyülekezetem-
nek is van öt szórványa, amely sem vonattal, sem
autóbusszal nem közelíthető meg.

Kívánatosnak tartanám, hogy lelkészegyesüle-
tünk tegye meg az indítványt a megfelelő fórumokhoz,
hogy például az egyetemes gyámintézet évenként leg-
alább egy használt motorkerétcpár beszerzésével és
nag.yobb szórványtJerületü szegényebb gyülekezetmek
való c.dajuttatásával segítsen a szórványgo.ndozáson.
Annyit beszélünk a szórványgondozásról, a határozatok
száma már szinte százakra megy, de végeredményben
kivitelre alig kerül valami. Az ingadozókat győzzük
meg azzal, hogyha mí nem látjuk el a nagyobb kíter-
jedésü szórványterületeinket motorkerékpárral, lesz
majd, egy a napjainkban rohamosan újjáfejlődő egy-
ház, amely esetleg, ha a szükség úgy kívánja, nem-
sokára tanlokal szereli fel papjait, hogy minden más
egyházat lemángoroljon.

Benkóczy Dániel.

T öbb teret Krísztusnak.
Az "Evangélikus Élet" hasábjain néhány szó

esett már az Egyházalkotmányról, annak gyengeségei-
röl, illetve fogyatékosságairól. Igaz, hogy több érdeklő-
dést válthatott volna ki ez az eszmecsere, mint ameny-
nyit kiváltott. De ennek ellenére is igen értékes meg-
nyilatkozásokkal és tanulságokkal szolgált. Egyike a
legfőbbnek, hogy az E. A. kiáltó hibáira rá lehet mu-
tatní, még pedig úgy, hogy ellentmondás nem igen
hangzott el. És éppen ez a hallgatás, amely a látszóla-
gos részvétlenség benyomásának egyik főoka, igen
hangos beszéd. Azt harsogja; hogy itt nem .lehet ellen-
vetést tenni, mert valóban baj van. Nagy baj. De nem-
csak ama nevezetes 11. §. körül. Mert az nyilván nem
csupán sarkalatos tévedésen alapul, hanem egyenesen
azt a benyomást kelti, míntha megalkotói "belül" nem
lettek volna tisztában a lényeggel.

"Az ágo hitv, ev. egyházban minden hatalom az
egyházközségből ered." Milyen nagy ellentmondás! Ez
nem az Ágostai Hitvallás hangja s nem is az Ágostai
Hitvallás szelleme. Mert az Ágostai Hitvallás christo-
centrikus. Ez a meghatározás pedig egész határozottan
nem az. Hogy eredne minden hatalom az egyházköz-
ségből ? Sőt ,ami az egyházközségből ered, az csak
másodlagos, különösen, ha az egyházközségből mínt
külső szervezetböl ered s nem mint élő organizmusból!
Az ágo hit .ev. egyházban minden hatalom, - de mín-
den kötelesség is - legfőbb Urától, a Jézus Krrsztustól
ered.

Ha a Krisztus lelkébe mást teszünk; bármily
szép és tetszetős legyen is a neve, mindig csak bál-'
vány lesz az. Igy nem lehet azután csodálkozni azon,
ha a "minden hatalom eredő forrása" sokszor kacagást
idéz elő. Mikor a vélt jogát gyakorolja. Nem arról van
ugyanis sokszor szö, hogy csak rábízott szent köteles-
séget és feladatot gyakorol, hanem feltétlen jogát,
melynek birtokosa. Igy tetszés szerinti szempontok
uralkodhatnak a jog és igazság látszata alatt s nem
egyedül az egyház érdeke, melynek ,megteremtője,
egyetlen Ura és életének - jogalkotmányi életének
is - egyedüli kútforrása a Jézus Krisztus.

Az egyházi hivatal is, ígyelsősorban a lelkipász-
tori hivatal, ilyen "hatalmat" is jelent. Ki merné állí-
taní, hogy ez kizárólag az egyházközségből ered? A.
hivatalt az egyházközség adja, de a hivatást nem. A
meghivást az egyházközség eszközli, de az elhívatást
nem. Melyik fontosabb? Kinek tartozik nagyobb fele-
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. Jösséggel az ember? Nemcsak a ll. §-ból nem csendül
kí. A többíböl sem. S ez súlyos hiba. Ugy lehet, hogy
a legsúlyosabb.

Ahol Krisztus nem áll a középpontban, ott nagyon
nehéz rátalálni. A ,királyt nem keresik a kuckóban.
Még kevésbbé il királyok királyát! És ez az egyik oka
arinak ahiányérzetnek, amely eltölti az embert, ami-
kor az E. A.-t tanulmányozza. A Krisztus nevével nem
találkozik, az Isten nevével is csak az eskümintában.
Pedig sok helyütt szinte odakívánkoznék. Például az
elejére, az általános határozatok élére. Vagy pedig az
egyházközség meghatározásába, valamint a lelkész
míbenlétériek körüIírásába. Ne mondjuk, hogy nem a
jogszabályok feladata a lel'ki építés, mert ha nem érzik
ki belőlük a lélek szava, akkor valóban az egyházat
sem építik, pedig az lenne a hivatásuk. Akovásznak
az a rendeltetése, hogy átjárja az egész tésztát; az
evangéliumnak, hogy átjárja az egész életet sannak
minden megnyilvánulását. Amíg nem tartunk att, nagy
szükségünk van Pál apostol intelmére: "Szerelmeseim,
kerüljétek a bálványimádást!" Több teret Krisztusnak!

Ugyanez áll az adminisztrációról is. Mikor lelké-
szi hivatal tói, egyházhatóságtói hivatalos levél indul
útnak s csak a hivatal, a "büró" szellemét árasztja
magából, legyen akár a legpontosabb, a legjobbakaratú
elintézés, valami hiányzik. Hiába a hivatalos megszó-
Iítás s a hivatalos záradék, a levél mégsem teljes. Pál
apostol Ieveleíböl az a valami sohasem hiányzik. S
mennyível szebb a levél befejezése az Isten és a Krisz-
tus nevével, mint a "legmélyebb tisztelettel" s "a leg-
alázatosabb szolgájá"-val. Bizony itt is: több teret
,Krisztusnak! '

Kóts Lajos.

FIGYELŐ.
X. Pius pápa '1911-ben kiadott '"motu pro-

prio" kezdetű bullája szerint az egyházból ki-
közösítendők mindazok a magán egyének, akik
papi renden lévő személyt akár bűnügyben,
akir polgári ügyben az egyházi hatóság enge-
délye nélkül világi bíróság elé idéznek. - Sze-
retnénk már most tudni, vajjon abban a pörös-
ködésben, amely a kisgazdapárt néhány kato-
likus tagja és a klerikus Turchányi Ego1\. or-
szaggyűlési képviselő között megindult, kikér-
ték-e a feljelentők az egyház engedélyét? Ha
nem,' kimondják-e .az excommunicatío latae sen-
tentiae-t. Eckhardt Tiborra és társaira? Se-
rédi Jusztinián közreműködésével a Corpus
Iuris Canonicit újból átszerkesztették és ebbe a .
törvénykönyvbe fölvették a motu proprio-t is.
Ha ezt nem alkalmazzák, akkor miért ne lehet-
ne felfüggeszteni azokat a rendelkezéseket is,
melyek szerint a reverzális nélkül kötött házas-
ságok ágyasságnak. a belőlük származó gyer-
mekek pedig törvénytelen fattyaknak tekin-
tendők? (Sulyok.)

Megszállt területről, a régi világ egy tekin-
télyes teológusától levél érkezett a szerkesztő-
séghez, amelyben vitába száll Tóth Tihainérral,
a rádió ünnepelt katolikus hitszónokával. Min-
den sorát aláírjuk. Tóth Tihamér újabban való-
ban rendszeres propag.andát és lélekhalászást
végez a magyar rádión keresztül az "egyedül
üdvözítő" egyház javára. Nem hisszük, hogy
ennek 'a lélekhalászásnak valami nagy sikere

lehetne, annál kevésbbé, mert mi IS őrt állunk:
és gondoskodunk róla, hogy híveinket evangé~.
liumi öntudatra neveljük. A november l~-iki
rádióbeszédében például .arról elmélkedik, 'hogy
üdvözülni csak a római katolikus egyház véd-
szárnyai alatt lehet, hiába ünnepelnek és ,jJ.;lbi-,
lálnak mások, mindenkinek el kell kárhoznia.
aki 'a római szentszék előtt fejet nem hajt. És
ezek az emberek követelik a reformációi rádiós
istentiszteletek megszűntetését, amelyekben pe:-
dig soha propagandát és felekezeti izgatást.nem.
végeztünk ,mert tisztában vagyunk azzal, hogy"
a magyarság ügye a felekezeti békességgel 'áll, '
a felekezeti háborúsággal elbukik. ' ,';; :('~

"Buda legnagyobb mecénásának ern,lé~ét
egy utcanév sem őrzi" címen Hegedős Gyula,
cikket írt a Nemzeti Ujság október 22-ih s~cá"
mába. Ebben a cikkben felpanaszolja, hogy
Széchenyi György esztergomi érsekről, Buda'
nagy jóltevőjéről nem neveztek el sem; útat,'
sem teret. F'elsorakoztatja nagy érdemeit' éi:i'
követeli, hogy ezt a hibát Budapest-székesfővá-
ros tegye jóvá. Az "Evangélikus Élet':'. 9Jva;:;:
sói D. Payr Sándor cikksorozatából ismerik
Széchenyi György érsek szerepét 'a magyarság
életében és a magyar protestantizmus történe-
tében és meg fogják érteni, hogy.' mi nemiÚ:I-
ságosan lelkesedünk, amikor annak a névnek
megörökitéséről van, szó, amely veres nyomo-
kat hagyott egyházunk történetében. Széchenyi,
György és kebelbarát ja, Kollonics voltak ':t'
gályarabság kieszelői is. Hagyják' tehát' ~yü::'
godni "a nagy" bíborost, mert ha vagyonát Jq~;
tékony célokra hagyta is, mindenképpen áll-az, .
amit az Irás tanít: "ha vagyonomat mind fel-
étetem is és ha testemet tűzre adom is, "szere-:'
tet pedig nincsen énbennem, semmi hasznoÚ}.ab~
'06\." l. 'KOl'. 1~,~. '"

1

Végre!
"""! ~ .: .r-

Végre valahára a legmagasabb egyházi méltósá- ,
gunk ajkáról hangzott el imponáló eréllyel és éllentv :
mondást nem türö, szinte katonás keménységgel: hogy:
az "Erős vár' a mi Istenünk" éneklése egységes ISZ~- ,

veggel és dallam szerint legelsörendü, egyetemes egy>'
házi érdek. . "', "

Az sem hagyandó figyelmen kívül, hogy, fuinék "
köszönhetjük eme fontos és égető, egyetemes "érdek"
felismerését, ' , 'l,

.. =>:..J ••••••••• \

Egy szégyenletes felsü~ésnek! ~'o:r "l' ~,;

Egy. szív mélyére ható arcpirulásnak, amtt-akkor «.

éreztek, amikor protestáini akartak, amikor bízonysá-.
got akaJ;ta'k tenni a reformációban rejlő erökröl.r.Amí- d,

kora reformáció áldásos erői iránt tiszteletét és eli.s-,',
merését nyilvánítandó, elsőízben jelent meg az+ünnep-c.
ségen az ország legmagasabb méltósága., '-\' "

Akkór ütközött ki, hogy milyen mulasztást köv~"'"
tett el egyházunk a reformáció egyik Ieghatalmasabb>
erőforrásának, leghatározottabb propagandaeszközériek; '-,
építő erejéről nem is beszélve, az egyházi ének elha- ,
nyagolásával. " ':','

A reformáció énekeinek királyán, az Erős váruri-' '}
kon elkövetett sok sérelem bosszulta meg magát, Mosf
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ez. :k~á~t elégtételért. Meg is fc.gja kapni. Az biztos!
Mert meg fog jelenni az egységes szöveg és dallam.
PEi. hogy ezelőtt a királyi ének előtt az evangélikusok
szé.zezr.ei- most csak rólunk beszélek - az egységes
sZ9Teg és .dallam nagyon hatásos és épületes uniforrni-
sában vonulhassanak 'fel, ahhoz olyan erélyre lesz szük-
S~~it:lfm\')lyika határozathozatalon. a kínyomatáson és
a .szétküldetésen túl is hat és végre is hajtja azt. Mert
a '-végréhajtásnál lesznek az igazi nehézségek. Az+egy-
séges ..éneklés terén meg kell törni az oligarchák hatal-
rp.átJ Nem is hinné az ember, hogy egyík-másík csö-
könyqs és nem nagyjelentőségű ember milyen hatal-
mas akadály minden életrevaló gondolat és terv keresz-
ttÚvit'~lénél,még ha fölülről jött is; azért, mert hiány-
ziJ;\,,:a;..végrehajtóerély. Azért, mert csak a terv- és gon-
dq,tatmegszületésnél működött közre a meggyőző ereje,
de az újszülött sorsával; felcseperedésével már nem
gondolt. Pedig a meggyőződés igazságát az életbe át-
ültetés és átültettetés következetes szigorúsága iga-
Z,?Jj!bi re .

c" Ez esetben azonban teljes bizalommal nézek a
vé{(tEilÍajtás és rnegvalósulás felé, mert a meggyőző-
désnek=ólyan hangját hallottuk kicsendülni és vissz-.
hangzání, amely minden más hang elhallgattatására is
k~~fI;és ha kell, a fegyelmezésnek, fegyelminek .falon-
függ.9!.rit'kán leakasztott kardját is meg tudja suhog-
tatrií;".' '.

i-."1JP ce

. h,,~?m. 13. 1~5.; Máté 18. 15-17.
Torda Gyula.- .(..... . t ~.

~~ft;~· \.H .'
...s~ni,:f"jí.'

'fú~g' 'a
:~:!:-:-J.í..}' -' .

A "véletlen"
Szovjetunió idei aratása.

~'>'''''R,.Ev. P. A Világ egyetlen államában se+helyeznek
ojyan.rragy súlyt a gabona betakarítására, mint a.Szov-
jej;up,}pp;:m.Az orosz politikai napisajtóban szinte hem-
z§.~gte,k az erre vonatkozó cikkek. Majd minden új-
ságsz;imban volt cikk, amely a hanyag mezőgazdasági
kőllektfvumcíkat intette és büntetéssel fenyegette, a
szősgalmasokat pedig dícsérte és versenyre buzdította.
S-~t.egészen 'érthető. A falu népét az éhség elgyengí-
tette ..,,A.zorosz paraszt tudja, hogy a kormányzat vég-
zet~~'é~'~nagy gabonamennyíséget kíván tőle. A mara-
dék-gabona pedig nem elég arra sem, hogy magát és ,
családját táplálni tudja. Ezért sehol' sincs ·munkakedv.
Söt::·UWrajnábannyílt felkelés és. lázadás volt.

, A kormányzat azonban nem-tehet máskép. A ter-
més nagy részét feltétlenül el. keiI vennie, mert külön-
ben nem tudná táplálni. a vörös' hadsereg katonáit, és
az ípapímunkásokat, a szovjethatalomnak ezeket a leg-
erösehb- tárnaszart -.Azt azonban nem szabad elismerni,
hogy-iéhínség uralkodik. Elemi csapások, amelyek az
utóbtri -évek rossz terméshozamát megmagyaráznak,
sehol 'se' fordultak elő. Volt eső és naptény elegendő.
Azok az élelmezési nehézségek, melyek ma a termé-
keJ:1Y1A~:gazdag Oroszországban annyi szenvedést okoz-
na.:j\:ti.•csak a hibás politikána:k és gazdálkodásnak lehet-
nek a következményei. De ha a szovjet hatalmon lévő
emberei ezt a tényt nyiltan beismerriék, ezzel nemcsak
saját magukra mondanának ki halálos ítéletet, hanem
a ",;viIágfc.rradalom" győzelmébe vetett hitet is sírba
teniIek':~'. A sajtó tehát tiltakozik az ellen a hír ellen,
ho-gyiéhínség uralkodik és az egész helyzetről dicse'k-
véssél, -mínt valami hatalmas 'etörehaladásröl szól. De
az,"'!t.ki' ismeri a 'régi Oroszországot és a szovjetorosz
újságokat rendszeresen olvasva, tud "a sorok között is'
olvasni", az hamarosan . észreveszi, hogy hol szük a
csíaman.Azok az :egyes esetek, melyekről dorgáló han-
gc.n'''irnak, kétségtelenül' az általános helyzetet jellern-
zik:·Erre találunlo egy példát-a Moszkvában megjelenő
Német )Központi Ujság 186/1933. számában, ahol a
Volganémet Köztársaság aratási munkálataíröl van
sZÓ~,,',i\ ....

"Reggel 7 órakor megindítják a motort. Lassan
húz a gépész két kört a búzatábla körül- s a gyűjtő-
rész tele van ,gabonával. Tehát megállnak és a gyüjtöt
kiürítik. Azonban "véletlenül" nincs ott egyetlen kocsi
se. Csak 20 perc mulva tudják folytatni a munkát.
Még két kör s a gyűjtő ismét tele. Mialatt ezt ürítik,
a motor hirtelen megáll, "véletlenül" abenzínkírogyott
és a. traktorosztály "véletlenül" elfelejtett pótlást ren-
delni. Másfélóra telik el, míg az aratógép újból meg-
indulhat. Most 2 órán át minden zavar nél'kül dotgozík.
Eg,yszer csak a gépész megállítja a gépet, .- az arató-
részt nem tudja kíkapcsolní, mert a kupplungban nincs
valami rendben. Ö azonban a gépezet !abirintusában
nem tud elígazodní, várja a mechanikust. Utóbbi azon-
ban "véletlenül" elutazott, Igy az aratógép egész mun-
kája a "véletlenségek" láncolata. S a semenovkai 4. sz.
aratógép csak 5.5 hektárt vágott le, holott naponként

.Iegalább 20 hektárt lett volna képes learatni."
Más· szavakkal: a forradalmi háborúság ok és a

.sok ínséges esztendő alatt az igavonó ökör- és lóállo-
mány. a minimumra csökkent. Ezért dolgoznak most
mindenfelé gépekkel s ezzel az újítással, mint a mezö-
gazdaság terén megtett óriási haladással dicsekesznek.
A valóságban azonban nem lehet szó haladásról. Első-
sorban:' az Oroszországban előállított traktorok és más
gépek száma igen' csekély. Másodszor: a gépeket nem
tudják rendesen kezelni. Harmadszor: majd az üzem-
anyag, majd' a pótalkatrészek hiányzanak

Az emlitett újságban egy ukrajnai tudósító azt
írja, . hogy "a rossz munkaszervezet, a laza fegyelem
és a veszteségek elleni küzdelern egyáltalán lehetet,
lenné teszik azt, hogy az aratást idejében befejezzék" ..
Tovább az~olvassuk: "Az. időjárás ebben az évben a..,:
dudvának kedvezett és így sok gabonaföld - mivel a
gaztól nem tísztították meg _:....'az aratógép számára
járhatatlan volt." - . .

A legnagyabb baj pedig nyilvánvalóan a földmí-
velő nép lelkiállapotában van. A kétségbeesésbe kerge-
tett és éhségtől elgyötört embere'k éjjel titokban leszed-
ték a kalászokat. S általában a legkülönbözöbb termé-
szetű mezei tolvajlás ok Oroszországban eddig soha nem
tapasztalt méreteket öltöttek. Ezért azt a vparancsot
adták ki, ·hogy a learatott gabonát nem szabad ki.~t·
hagyni a földeken, hanem azonnal ki kell csépelni s az
állami gyűjtőhelyekre azonnal beszállítani.

Az újságok állandóan ismétlik: "Egyetlen gabona-o
szemnek sem szabad elveszni." Az ilyen intelmek és .
az állítólagos ellenségekkel, a papokkal és kulákokkal
szemben való kíméletleriség mellett sem képes a Szav-
jet a gabonát az állami raktárakba- maradék nélkül
összegyűjteni.

V. J.

~L.....-_H_. I_R_E_K~._..:....[iil--=
SZENTHAROMSAG UTANI

HUSZONNEGYEDIK VAsARNAP.

Máté 9> 18-26.

Gyakran halljuk hitetlen emberektől: ha
látnám Jézust> hinnék benne. Csak egy csodát
cselekedne. előttem> tőbbé nem kételkedmék: Az
Irás? Ki tudja> kinek a képzelete szülte? Dea
tettek nekem is beszélnének. - Szegény hitet-
lenekl, Nagyon rájuk illik Jézus dorgáló szaaxi:
Ha jeleket és csodákat nem láttotc, nem hisztek.

. Pedig egészen bizonyos> hogy ha Jézus ma
élne, akkor Sem cselekedne csodákat csaJkazért,
hogy a hitetlenek hígyjenek. Megfigyelhetjük}
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ber kegyeletes hitével' - úgymqnd -, de a magyar
szív hálájával és bizalmával is. ünnepelek e .helyen. Az
eislepeni jubiláris ünnepség .befejezése -egy nyilvános
népünnep volt, .amelyen, Raffay püspök a magyar evan-
gélikus' egyház üdvözletét .tolmácsolta, -majd+Kuthy
Dezső -egyetemes titkár .íntézett beszédet a tömeghez.

- Luther-ünnep Esztergomban. A nagy reformá-
tor születésének 450 éves fordulója alkalmán .szép"si;'
kerQ emlékünnepet tartott .az esztergomi evangélikus
missziói egyház november, 19-én, A rendezéstia inöegy-
let végezte, - az ünnepélyen .mínd a két protestáns
egyház tagjai szép számmal megjelentek a református
kuítúrházban, Megnyitóbeszédet mondott Karcsay .Víl-
mos várm,egyei főjegyző, evangélikus egyházf'elügyelö,
emlékelőadást D, Kovács : Sándor, a gyülekezet lelki
gondozója, szavalt' Szentrrriklóssy, Vilma érseki, tanító.
képzöí növendék és Rohgrün Jenő benedekrendi f9gi~f
názíumí tanuló; írásmagyarázatot tartott és bef~jezg
imádságot mondott Makár János református segédlel-
kész; énekelt az ifjúsági négyel! leánykar és Fer4i.q?-I,ld
István énekvezér. Az ünnepélyt közénekkel (Ero::;,Vá,f,'.:'j
kezdték és fejezték be. A szépszámú közönség éIIfe'1l,<éi'
kedett hangulatban s megilletődve oszlott -szét,' Szii15a'd

rmg. adakozás volt a vallastanítás céljára.' - '~'-'"'~ -,

....,.Raffay, püspök és Kuthy Dezső anémet ' - A veszprémi gyülekezetben is méltóképpen ~eg~
birodalmi püspöknél. A német evangélikus egy- ünnepelték a Refcrmacíó emléknapját és ,Luth,el':,S,líljlt

letésének évfordulóját. Október 31-én délelőtt zsúfolt
ház, birodalmi püspöke kedden fogadta a ma- templomban folyt le az ünnepi istentisztelet,;~~IJlt4.n
gyar evangélikus egyház képviselőit D. D. Raf- öt órai kezdettel pedig a református templOJ;p,bá:n
fay _Sándor püspököt és Kuthy Dezső egyete- (mert az nagyobb) volt egy közös protestáns refö~fuá:

ciói emlékünnep, ahol az ünnepi' beszédet Hor~át!Ív~j~~7
mes titkárt. A birodalmi püspök a, vendégek- dor várpalotai evangélikus lelkész mondotta. 'Este' :h'éé
gel .az evangélikus egyház világhelyzetéről és a órakor a füzfőgyártelepi fió'kgyülekezetben ,v'Üit'3,'l'ié-=
magyar evangélikus egyháznak a reformáció .fo.r-mátusokkal közös 'emlékünnep; a veszprémi 'evangé-
anyaországával való viszonyáról folytatott esz- Itkus: és vörösberényi református lelkészek szol'gál'1itáé

" ,...., , . , ." val. Október 3l-től egy héten át a' veszprémi" eváiltél
mec,sere:. ,Raf!ay :puspok r:~n;~torszagl útjáról likus templomban esti, istentisztelet volt, Luthe~ről':l!s
a het ve gen tért-vissza-a fővárosba. -- "">: m:urrkájáról sz'OIó-eg-ylfázi"oeszétlekkeI-.,Lutner""'*-1'artóa

•,- Luther-ünnep a pesti német egyházban. szü~etésének' emlé~n~pján.: novembe~. l?-~n az él~~:,l_S-:
A D

ák té . 'l'k' 1 " , kolában volt bensoseges unnep, a középískolaí tanul'ók
.. ;a -"er~. eva~ge 1 US IJ-emetny~VU egyház- bevonásával, a szülők jelenlétében, Gálos Gyu~;~igai[

kozseg noszovetsege teaestély. keretében Luther- gato-tanító és a lelkész szolgálatával, a gyerme'kéltcerre"
ünnepet rendezett.' Luther 'énekének eféneklése kelvel és szavalataíval., .Maga a, gyülekezet november
után: Broschko GUsztáv Adolf megemlékezett a l2-én; vasárnapi ünnepi istentisztelet keretében-ohődcét

. . . bil '1 ' . 1 b . L th" Luther Márton emlékezetének, áldva a Mindenhatótrta
n~gy J~ 1eumro es az ;,e~se em ..u e,;-unnep- nagy reformátor elküldéséért. Istentisztelet' utánr sa
segekrol. Dr. Renk. Erno iskolafelügyelő Luther templomban díszközgyűlés volt, a lelkész és dr. ,Zatt~er.
házáról és családi -életéről .tartott előadást.. .Róbert egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett.rcaaol

- H'" d' ti'" éb . -~,.' • . f is a felügyelő lel'kes megnyitóbeszéde után felolva'sá:~:r.,a,-
. - arom a ven szo: ébredj, JarJ, lass. került püspökeink pásztorlevele, melyet a .hívekvnagy
Ezen a címen tartanak 'előadást 'a kelenföldi, ftgyelemmel. és együttérzéssel hallgattak meg., ,A1--dísú
kispesti es pestszentlőrinci templomban Nand- kö~g~ülé~ elh~tá~oztB;, hogy .a pásztor~evél a díszköz:,
rássy Elek Salfer Károly és Szántó Róbert lel- gyule~., Jegyzokon~vebe ~.eJe'gy.eztessek.. ,ugyalilbs~ki
ké kA' 1;' dá k P t .' tlőri decerr jegyzökönyvbe kerult egy runnepi deklarácíö, 'melyet·,~
.esze; z e?a ~so , es szen or~.nc~n ecem- gyülekezet és a presbitérium tett magáévá.- .A! 4iíVe:k!

ber 6-an, 13~an es 20-an, Kelenföldön decem- között 'az "Evangéli'kus Élet" Luther-jubileumi száma-
be; 7-én" l~-én é~ 21-én, Kispesten december b~l ~6 da~ab kelt .el.. A refprmádó ~mlékünnep'~l~';~~l'
8-an, 15-en es 22-en lesznek. Az előadások kez- elozo .v.~arnap Blbha-nap. v?lt, ~mlk?-r 6 pen~~,~I~>~~!J
dete délután '6 óra' offerto~l,~r,n fol~t ..be a. BlbhaterJ:sztes .m~nkaJI},rIl;:I"",

. reformáció emlekunnepen 8 pengo 68 fillér a ,:guE~g[f
- Raffay püspök Eisl~benben. Luther születésé- túF Lutherszövetség számára, a Lutherszületé~e. éyf,c!!-,.

nek 450. évfordulóját 'Németországban a közbejött 90- dulójáról. megeml~kezö iste,ntiszteleten pedig -1J' ,B-'lak
litikai események rmatt nem november 10-én hanem gyűlt össze- jubileumi emléklapra. Az Evjl.l;lg:,~m~tt~.
csak 19-én ünnepelhették-meg. Ezen a napon az egész Leányegylet ~ovember 26-án rendez ünnepet JljH~peF\.
birodalom a Luther-jubileum jegyében állt. Az ünnep Márton szület ese .emléke'~~té~e.,Enn~~ az ~m~~,k~~~Ilrr
céljait szolgálta a száz és száz nyilvános .összejövetel, nek szónoka Novak Rezső ajkai lelkész lesz. ,:)',ö::Y'.
a rádió, a színház, a mozi és a sajtó is. A föünnepet ,- A dörgicsei· Luther-hét berejezéséül november
Eislebenben, Luther szülöhelyén tartották. Ezen a na- 19-én délután Szántó Róbert tartott előadást ~~u;t,J;I,~E~-
pon a megnyitó főistentiszteletet aZ András '~emplom- ről. Na,gy Lajos zalai lelkész imádkozott, BekE;:}E~l!~és,~
ban tartották, amelyben tudvalévőleg .Luther -utolsö Hegyi Géza Luther-verseket szavaltak és a dörgicsei
prédikációját mondotta és ezen az istentiszteleten a ma-o gyermekkar. .Kovács Sándor, iskolaigazgató, vezetésével
gyarhoni egyetemes: egyház' képviseletében 'D. D. JRaf- egyházi énekeket adott elő. " ')_fid :~;l:
fay ~~~dor, püspök' hírdette az , Igét.' Lutherről, mínt --'-D. Kovács Sándor egyetemi tanár tart' e16aut'is-ti
Isten küldöttéröl 'beszélt, azután elmondotta azt, hogy a .Budapest-Kelenföldí Nöegyesület december~-2'-p,té.á:!"
Magyarország evangélikus népe és egyáltalá bán Ma- délutánján. ,.~. .t
gyarország, mít köszönhet Luthernek és -az eyangélium ~ Luther-egyetemnek nevezték-el-a Halle-w1ifttih'l>
gyújtotta vílágosságnak. Nemcsak ,az evangélikus ,em- bergi egyetemet. " . ',: ..,.' .~ _..,X~~"\;\~

hogy Jéz-us mindenkitől hitet. követel, mielőtt
csodáit végrehajtaná. Tehát a hit nem cél,
hanem: feltétel. CS<aka, hívő ember láthatott es
láthat. csodát. Jairus, a főember tudta, hitte,
hogy .Jézus segíthet megholt leányán. A 12
év óta vérfolyásban szenvedő asszonq meg volt
g,yőződve arról, hogy csak érintenie kell Jézus
ruhája szegélyét és meggyógyul. Megszégye-
nülünk) ha ezt a hitet látjuk. Hol vagyunk mi,
2000>év kereeztuénséqénelc örökösei, hit dolgá-
ban ezektől a sokat ócsárolt zsidó emberektől?
Pedig csak a hit tarthat meg minket is. Csak 'a
hit támaszthat fel lelki holodásumkból, csak a
hit: zárhatja el lelki életünk lassen. elfolyó vé-
rének zsilipjeit. - Ne várjunk hát csodát) hogy
hitünk legyen, de hígyjünk, hogy Jézus 'YI'I1AfJy
nyomorúságunkat csodával változtassa egész-
séggé) gazdagsággá es boldogsággá.
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• < J,-:-' Luther-ünnep Bukarestben. A fiatal bukaresti
.egyház 'életében nagysnap volt november 12-e, Ekkor
11,óqonakLuther Márton áldott emlékének. Már a dél-
elöttj ·istentiszteletre nagy számmal vonult fel Luther
magyar népe. Este 6 órakor a helybeli nérnet egyház
szíveaségéböl a német templomban tartották az emlék-
ünnepet, Az Igét ez alkalommal Bíró László főesperes
hírdette. Luther élete .és munkássága címen Sípos- And-
rás alespenes tartott alkalmi előadást. Ugyanez. alk a-
lommal Bíró László főesperes a 35 tagból álló egyház-
tanácact és tiszti kart iktatta, ..hivatalába. Abei'ktatot-
tak nevében. dr. Papp .Béla egyházközségi felügyelő
válaszolt. ". Az ünnepséget 120. terítékes társasvacsora
~övette,.

-. Kinevezés. Dr. Preszly Elemér pestmegyei :W-
ispal1id1·. 'Tepliczky Aladár kiskőrösi ügyvédet. lapunk
Ielkes münkatársát vármegyei t. b. tiszti főügyésszé
nevezte ki. ' .

, '.:-- ',50 éves érettségi találkozó. A selmecbányaí ev.
licé~ban az 1884. évben érettségizett iskolatársak a
jövÖ'év'-nyarán 50 'éves találkozóra . gyűlnek össze a
~u'~álie'st~kelenföldi evangélikus templomban. Kérjük
á2t életbenlévőket, 'vagy az elha,ltak, hozzátartozóit,
hogy jelentkezzenek levélben 'I'írts Rezső nyug. kir.
erdötanácsósnál, Budapest, In Iiörtl1y Miklós-út 84'. sz.,
III.",ein,' ·1.
."';:'.'::"'- Tempfomszentelés. A pestújhelyí ' evangélikus

ffókegyházközség templomát 1933 november 26-án
1izénfulí.fel'D. D. Raff'ay Sándor püspök. A délután 3
6~a~ör' kezdődő ünnepségen Komjáthy Béla megbízott
lellt'észovallástanár hirdeti az Igét, a befejező óltárí
$zdlg'ál~tot Kemény Lajos esperés 'végzi.' .
'-'.,,:,>::~ "Isten és ember" és "Az 'ember szelleme. és a
széli,en,~i{'vllága"címén másfél éve két könyvet óhaj-
t!;{t~'f~/kiadni. . Előfizetési felhívásókat bocsátottam ki
akkor, de ezeknek a felhívásoknak nagyrésze nem ke-
riiIi<vi/,'sza hozzám. Kérem azokat, akiknek a bírtoká-
bán'!g~4jÚíívek vannak, szíveskedjenek azc.xat haladék-
\i!;.'1fi.iiiitl ',ha !ir~sen is, visszakti.l~eni, hogy számadást
végezhessünk, mert a könyvek kíadáaa aktuálissá lett.
~~aJi~p:Róbert. ..... .

u f ".-,0-, Luther-ünnepélyek Szomba.thelyen, A szombat-
helyi .evangélíkus gyülekezet kilenc .elöadás tartásával
ünnepelte meg Luther Márton születésének évforduló- _ FELHÍVÁS A LELKÉSZEKHEZ ! La-
ját;:iA.,:befejező előadás ünnepi hangverseny keretében punk szerkesztőJ'eaz Országos Luther Szövet-
folytde. áz előadást Lutherról Kutas Kálmán .lelkész
tantotta. A. müsoron szerepelt az egyházközségneka1ig ség évi.közgyűlésén jelentette, hogy lapunk mi-
egYi~f~lévv.el ezelőtt megalakult 6.0 tagú vegyeskara, lyen nehéz anyagi helyzetben van. Akkor is
l'/>mely.n.árfs a legnagyobb .zeneí igényeket kielégítő kifejezte) most is kifejezi azt a meggyőződését,
éilé.kkari ,együttesek közé tartozik, Három kórust ad" hogy la lap sorsa végeredményben a lelkészek
tak, eW. szímfóníkus és .orgona-kísérettel. dr. Gratzl
<;lYllla,hcgedümüvész két. világhírű hegedüszólót . adott kezében van, Ha ~ lelkészek úgy találják) hogy
elő; ,~ .•betanitás és vezénylés nagy ambícíöt követelő szükség vian la lapra; agitálni, lelkesiteni és
Díl.J.lA!iájaHeintz Fülöp lelkes ;fáradozását dícséri. buzdítani fognak éshíveiket a lap mögé állít-

.. :;:.2.:.,'Kisdörgicse Üllnepe.A 74 evangélikus' lelket ják. Ha ezt nem teszik, ítéletet mondtak a lap
sZá:~á;W és az" alsódörgtcsei lelkész gondozása alatt és szerkesztősége .felett is és a szerkesztő-
álló"törpe gyülekezetnek november 19-én nagy ünnepe nek nem' marad más választása, mínt ennek az
volt:"AZ' évek óta nem használt kis templomot vkívül-
oeli11';'tYj-köntösbe öltözötten adta át rendeltetésének esztendőnek befejeztével megbízatását az O. L.
Nagy'Úajos zalai esperes Szántó Róbert budapesti 158 Sz.-nek visszaadni. Még 'a jubileumi Luther-
JÓnás 'Lajos dörgicsei lelkész segédletével, A tetszetős szám terjesztésénél is .:- :amely pedig tartalmá-
új' 61té;rli:épKalavszky Kálmán tatabányai lelkész' müve. val és kiállításával esemény volt - a legtöbb
A 'maroknyi hívősereg a templom renoválás ára 2500 '
pengot' "gyüjtött össze. A tatarozás munkálataí 'körül lelkész olyan közönyt' tanusított, hógy a szer-
Németh Károly gondnak nagy érdemeket szerzett. '- kesztőség lromoly megfontolás tárgyává teszi,
.Az 'ünnep végeztével a gondnok házában közebéd volt, hogy ekkora nemtörődömséggel és közönnyel
ame'fyenHegyiGézagazdaifjú talpraesett beszéddel szemben érdemes-e tovább is hadakozni, építeni
:n:~s.i;<m.~~tt~·a 'ven,dégeket. és lelkesedni!
, , I "~C 7,- .:Presbitert konrerencíaí előadások. Aceglédi r":'-~-------~-:------------'I:
ágo hitv. evangélikus egyház Lutherszövetsége kiadásá-, l' A szerkesztésért felelős; I ,A .kíadásért felelős: '
ba,~Il,ll~gjele1].teka Cegléden f. év március 25-én tartott SZ ÁN T Ó R Ó BER T ,Dr. FR 1T Z L Á SZL Ó
egyházmegyei presbiteri napon elhangzott előadások ..
1. Az evangélikus presbiter va~lásossága. .Trt.a: De-. SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA: 59-2-01
dinsaky .Gyula kiskőrösi lelkész. 2. ,A presbiter hite és POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁMLA: 1;228
gyülekezeti munkája. Irta: Molnár Gyula ítélőtáblai (BP. SZÉKESFÖV, KÖZSÉGI TAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca lD. 79328

.bín?, Budapest. 3. Az -evangélikus presbiter és ae ifjúc
súg. Irta Kiss György bényei lelkész. '- A sok áldást
hozni hivatott kis nyomtatvány kapható a ceglédiev.
lelkészt hivatalnál.: Egy példány ára 20 fillér, Csopor-
tos rendelésnél' 20 példánytol. felfelé 15 fillér. Kis té-
'teleknél a füzetek ára, postabélyegben róható le. Na"
gyobb rendelésnél az 52.425. számú csekkszámlán. ,

_ A Luther-Társaság november 27-én délután 6 r

órakor a nagy reformátor születésériek 450 éves for-
dulója alkalmárt az egyetemes egyház nagytermében
ünnepi diszülést tart, amelyen az ünnepi- megemléke-
zést D..Geduly Henrik püspök, az egyetemes közgyülés
egyházi elnöke mondja. Dr. Sólyom Jenő Luther és 'a
török kérdés címén tart előadást, amelyben e vitás kér-
dést eredeti' fc,rrások alapján tisztázza és a reformá-
torra szört vádak alaptalanságát kimutatja. A mü-
sort szavalat, magánének (Pálmay Kálmán, Riha Má-
ria) és egyéb alkalmi számok egészítik ki.

'- Müller német birodalmi püspök a napokban
-megIátogatta Hindenburg birodalmi elnököt, aki élén-
'ken érdeklődött az új egyházszervezet és annak 'vár-
ható eredményei iránt. Búcsúzásul az ősz elnök így
szólt a püspökhöz: "Legyen az ön legfőbb gondja, hogy
Németországban Krisztust prédikálják."

-A váci. Luther Szövetségí Ifjúsági Egyesület
gazdag müsorral Luther-jubileumi ünnepség et rende-
zett november 12-én és í9~én.

- A "Szegények Karácsonya" és "Az Isten ujja"
címü egyfelvonásos ifjúsági karácsonyi játékok az elő-
adás jogával együtt 50 fillérért beszerezhetöle lapunk
szerkesztöségénél. .

- Három evangélikus bányászcsalád nyomora. A
kósdi (Nógrád megye) szénbánya, amely azelőtt sok-
száz embernek adott kenyeret, bányaszerencsétlenség
folytán megszüntette az üzemet és így sokszáz család
betévő falat nélkül maradt. Köztük van három evan-
gélikus bányász család is. A tél küszöbén ez a három
család a könyörületes szívü evangélikus hittestvérek-
hez fordul, hogy kegyes adományaikkal mentenék meg
őket a pusztulástól. Természetben és pénzben a leg-
csekélyebb adományt is hálás szívvel fogadják. Az ado-
mányok erre' a címre küldendök: Evangélikus lelkész'
hivatal, Osagárd, U. p. Keszeg. Nógrád megye.

/-


