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JÖN A· KIRA·LY.
És sötétség ül vala a világ fölött és ijesztő

félel/em tartá fogva a lelkeket. Az emberek
semmiképen nem tudnak vala felemelkedni az
Istenhez, hanem örökös rettegéssel nézik vala a
komoruló Ég fellegeit.

És keresék vala a menekedés útját holt és
néma bálványok előtt térdre omoiván, vagy a
törvényt követvén betűje szerint, amely megöli
vala imádkozásra vágyó lelkük minden érzéseit.

És jön...vala.,a 'kiraly. És. amerre lépkedék
zöldebbre szineződék a fű. A mező liliomai a
földig hajtják vala fejeiket és az Ég madarai
hangosabban dicsőítik. vala a hajnalt.

Mikor pedig a király találkozik vala az első
szenvedőkkel, szemük a boldogságnak miatta
megfényesedék, arcok úgy fénylik vala, mint
akik Istent láttak, szívök lángol vala, mint egy
áldozati oltár. I

És megindulnak vala őhozzá a világ min-
den tájékáról. Jövének mindenekelőtte a böl-
csek, akik a magok igazságában szeretnek vala
tetszelegni és megalázkodának előtte, vagy meg-
botránkezának őbenne.

Azután jövének a balgák, akik minden
emberi ige után bódultan futkosának és megis-
merék, hogy nincsen nékünk másban idvessé-
gtínk, csak abban, aki kijött az Istentől és él az
emberek világában és ismét eltávozik majdan
az emberek világából és tovább élend az Isten
közelében.

Jövének a gazdagok és megriadozva elfutá-
nak ismét, mivelhogy arany és ezüst marháikat
jobban szeretik vala őnála.

Jövének a szegények is és szent örömmel
telepedének annak a lábai elé, aki maga is sze-
gényen, árván, elhagyottan, nincstelenül él vala
az emberek között.

Jövének a 'betegek és az épek, a bolondok
és az eszesek, a trónon ülők és la szolgaság alatt
nyögők, a nevetőle és a sírók és mind megnyu-
gosznakvala őbenne.

Akik pedig felindul ának ellene, mint ama
Ahasverus is, azok örök nyugtalanságban ke-
ringenek vala körülötte, mint a pille a láng kö-
rül, de ez a láng a kárhozat tüze vala számukra.

És jön vala a király azóta is gyarlóságos
emberekhez, akiket testvéreiként szeret és bal-
zsamot hinte népeknek és embereknek sok-sok
sebeikre.

És jön a király - óh édes öröm, óh fel-
mérhetetlen boldogság= - most is hozzám, hoz-
zád és minden esendő lélekhez, hogy felemelné
a porból és Istentől való származására figyel-
meztetné. '

Jöjj is közzénk, megkeseredett szívű em-
berek közzé, boldogságos király, mert látod,
meggyötörnek minket a mi szorongatóink, fer-
telmes szájok hazugságokat szól ellenünk, min-
deneket ellenünk akarnak sorakoztatni, valakik
csak élnek a földön. Vétkeiket és elbotláeaikat
a mi vétkeinkké akarnák tenni. Véres szájjal és
véres kezekkel forgolódnak a világban és vádo-
lókként lépnek fel bárány lelkű testvéreid ellen.

Öh nagy király, te nem hagyod az igaznak
ügyét, te megtekinted a megalázottakat, te meg-
mondod mindazoknak, akik fenekednek elle-
nünk, hogy a te Atyádé a bosszúállás' és igaz-
ságszolgáltatás és hogy ő megfizet mindenek-
nek, valakik csak üldözik az ártatlan vért.

Jöjjóh király, a te szentséges kezeidbe
tesszük le ügyünket. Te ítélj meg' minket, ha
vétkeink nagy summája ellenére is .nem szeret-
tünk-e mindig téged és nem kerestük-e mindig
a hozzád vezető ösvényt? ,

Sötétség ül most is a világ fölött és ijesztő
félelem tartja fogva a telkeket. De te közel
vagy, te itt vagy már boldogságos király és ne-
künk immáron nem fáj semmi és tudjuk, hogy
minden próbák csak javunkra leendenek.

Hozsanna néked a magasban és a mélyen,
Amen. .
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A Luther Otthon története,
(25 éves juJbilewma alkalmából.)

lrta : Dr. Zelenka Lajos.
2

1911-ben az étkezés .5.000 korona költséggel saját
kezelésbe vétetett. A kormánysegély azonban meg-
felelő fedezet híján megtagadtatott. Ennek dacára s
bár az adományokra vonatkozó felhívások csupán 1927
koronát eredményeztek, - a "Luther Otthon" a gondos
és szakavatott vezetés mellett, melyet az intézet igaz-
gatóságától 1910-ben visszalépett Góbi Imre helyére
megválasztott Kermeszky György cs. és kír. nyug. al-
ezredes, volt katanaintézeti tanár, a szükséghez mér-
ten 'katonai eréllyel folytatott, az intézet annyira ke-
resetté vált, fellendült és megerősödött, hogy bár férő-
hely híján már úgyszólván kezdettől szamos ev. folya-
modót kellett felvételi kéreimével elutasítani, a "Luther
Otthon" 1913-tól az egyetemes közgyűlés kifejezett
óhaját megvalósítva, a bevételeiből a megalakításával
járt vagyoni terheket is letörlesztve, innen túl már ön-
magát tartotta fenn. .

A "Luther Otthon" felügyelő bízottaága élén
Scholtz püspökkel és a fáradhatatlanul tevékeny Sztehló
Kornéllal s az intézet vezetősége éber, figyelemmel kí-
sérte az internátus tagjainak valláserkölcsi életét,
magatartását és tanulmányi elömenetelét.

A világháború természetszerüleg nem zajlott le
nyomtalanul a Luther Otthon életében sem.

1915. végén, az év elején felvett 47 ínternátístá-
ból csak 7 maradt meg, ebből is kettő katanai szolgá-
latot teljesített, a többi bevonult. A bevonultak helyét
ugyan betöltötték, de az egyének folyton változtak, a
jövedelem megcsappant s az 1915-16. évben már
4939 K fedezetlen hiány mutatkozott. Nem változott
azonban az ínternátisták erkölcsi, "magas színvonalú,

. példás szorgalmuk, komoly, az élet súlyá.t teljesen át-
érző viselkedésük."

A "Luther Otthon" a háiborús évek folyamán
hadikórház feladatát is betöltötte. Az oláh betörés
alkalmával pedig 44 erdélyi menekült szász ev. lelkész-
nek és tanítónak adott falai között menedéket. 1918-
ban az átlag 50 férőhelyre alapított Luther Otthon-
nak 88 lakója volt.

A [orrtuialanak: szélvihara sem kírnélte meg a
Luther Otthont. A vezetőség előrelátó ébersége, körül-
tekintése és eszél;yessége, valamint az ifjúság mérsék-
Iete s a vezetoséget támogató készsége - elhárította
a súlyosabb következményeket. Kermeszky ígazga-
tónak a .kommun alatti magatartása igazoltatott s
neki -sáfárkodásáért elismerést szavaztak.

A rendezett állapot azonban a proletár diktatúra
bukásával sem -tért azonnal vissza a ,,!háboru okozta
befolyások, a folyton hullámzó pénzügyi viszonyok s
a szénhíány" megzavarták az egyetemi oktatás foly-
tonosságát, megbénították annak menetét.

A fűtőanyag biztosítás ának huzamosabb időn át
való lehetetlensége sok gondot adott az intézet veze-
tőségének. A Luther Otthon felügyelő bizottsága el-
kerülhetetlennek látta a Luther Otthon házi- és fegyelmi
rendjének átdolgozását. Evégből dr. Kéler Zoltán
elnöklete alatt albizottságot küldött ki, sennek ered-
ményeképen a Luther Otthan tagjait az egyházhoz és
hazánkhoz való 'hűséget biztosító fogadalom letétel ére
kötelezte, amelyet az ifjak dr. Mágócsy-Dietz Sándor
lelkes beszéde után le is tettek.

A kiküldött 'bizottság által átdolgozott házi- és
fegyelmi szabályzatot az egyetemes gyűlés 1921-ben
megerősítette.

Az 1923-iki· egyetemes közgyűlés a Luther ott-
hon ifjúságának lelki gondozását fontosságánál fogva
a püspöki karra bízta s felkereste Kapi Béla püspököt,
hogy. a meglévő szervezet "érvényben hagyása mellett",
keressen módot a lelkt gondozás megfelelő berendazé-
sére és megindítására.

Az ifjak mindennapi közös áhítata mellett Kapi
püspök úr két előadást tartott, bevezette az ifj'lisági'
lelkigyakorlatokat, melyeket az ifjúság megkedvelt,
192~,-ben az üllői-úti ház, Szentkirályi-utcai részében
néhány bérlakás az internátus céljaira vétetett igénybe.
A Deák-téri testvéregy;ház pedig dr. Hittrich Ödön út-
ján egymillióko1"Onás alapítványt létesíttetett. '

Az egyetemes közgyűlés 1924. évi közgyűlése .kí-:
mondotta, hogy a felállítandó lelkészképző szeminá-
rium csak a Luther Otthonnal kapcsolatban létesíthető,
a végből a Luther Otthon 'kibővítése érdekében szük-
séges intézkedések megtételére felhatalmazást adott,
a Luther OttJhon bizottságot a Luther Otthon szemi-,
náriumi bizottsággá alakította át, annak élére az egy-
ház egyetemes felügyelőjét állította, tagjait az egy-
házkerületi elnökségek tagjaival kiegészítette, azonfelül
tagokul Szelényi Aladárt, Rásó Lajost, b. Kaas Alber-
tet, Rácz Ernöt, Scholtz Oszkárt, Bendl Henriket, Zsig-
mondy Dezsöt, Sándy Gyulát, Haendel Bélát és Kuthy
Dezsöt megválasztotta, ügyvezető alelnökül pedig a
hajlott életkora folytán visszavonult és ez alkalomból
folyóan a tiszteletbeli elnökséggel honorált Sztehló Kor-
nél helyébe dr. Mágócsy-Dietz Sándort, a Luther ott-
han felügyelő bizottságának 20 éven át lelkes és buzgó
tagját ültette, végül megerősítette a Luther Otthonnak
nagyjában ez idő szerint is érvényben lévő új szerve-
zeti szabályzatát.

1925-ben Kermeszky igazgató 16 évi eredményes
működés után nyugalombfL vonult.

Ezzel a .Luther Otthon életének első, mondhatjuk:
Létleúedelmes periódusa lezáródott.

Az intézet vezetősége az igazgatói teendőkkel
Vidovszky Kálmánt, a békéscsabai "Rudolf" realgím-
názium vallástanárát bízta meg, benne' látván azt a
férfiút, akit a Luther Otthon érdeke a változott viszo-
nyok között megkíván.

Vidovszky működése nyomán lüktető élet indult
meg a Luther Otthon falai között. Bevezette a mín-
den hó első vasárnapján tartandó "egyetemi ifjak"
istentiszteletét, majd az esti áhstatokat, melyeken
az ifjak maguk olvasták fel a Biblia egyes részeit,
megalakította a "Biblia-köTt", amelyeken tartott meg-
beszéléseken a diákság égető problémáit is megvitat-
ták a Biblia megvilágításában, vacsora után a családja
körében tea mellett irányítólag és a bajtársíasságot
emelőleg foglalkozott az ifjúsággal és előadások tar-
tásával. valamint az egyházunk vezetőinek részvételé-
vel a Luther Otthon helyiségeiben tartott estebédek út-
ján módot és alkalmat adott arra, hogy az ifjak köz-
vetlenül megismerhessék az egyház vezetőit s a sze-
mélyes megismerés révén tudásuk gyarapíttassék, látó-
körük kiszélesíttessék, ev. öntudatuk fejleszt.essék és
mintegy belekapcsolödjanak az egyházi életbe., Műve-
lödésí előadások és táncestélyek tartásával pedig mö-
dot és alkalmat nyújtott az ifjaknak a főváros müvelt
evangélikus közönségévei való társadalmi kapcsolat
felvételére.

A régi emlékek ápolására s a Luther Otthonnal
való 'kapcsolat fenntartására és kímélyítésére megala-
kította Vidovszky az Öreg Luther Otthonisták egye-
sületét.

Az egyetemes közgyűlés által létesíteni ,kívánt
eva,ngél~kus H ospitz is - bár szük keretek ,között ~
megvalósuit. 1930-ban Mágócsy-Dietz Sándor, a hat
éven át kiváló eredménnyel betöltött Luther Otthon
ügyvezető alelnöki tisztségéről lemondott. Helyébe a
Luther Otthon érdemekben gazdag s az ifjúság irányí-
tására ugyancsak hajlamos és bö tapasztalatokkal ren-
delkező tagja: Sándy Gyula, ny. rendes műegyetemi
tanár, a budavári egyházközség felügyelője választa-
tott meg.

Vidovszky Kálmán igazgatót az élet és halál ura
közsajnálatunkra 1932-ben elszólította helyéről s az ek-
ként árván maradt intézet vezetését a bizottság egy-
értelmű felkérésére Kuthy Dezső egyetemes főtitkár,
egyetemes egyházi aljegyző vállalta el, aki;. hogy igaz-
gatói feladatának teljes mérvben megfelelhessen, le:
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mondott az egyetemes egyházi nyugdíjintézet ügyvívöí,
tekintélyes javadalommal egybekötött állásáról.

Kuthy, a kialakult közfelfogás szerint, mély val-
,1ásosságának, tudásának, tapasztalatatnak. "életbölcse-
letének és pedagógiai érzékének legjavát" veti latba s
igyekszik nagynevű igazgató elődei nyomdokain ha-
ladva, felvirágoztatni a Luther Otthont, mely az egye-
temes közgyűlés elfoglalt álláspontja szerint hivatva
van, hogy egyúttal majd befogadja s kifejlessze az
állami teológiai fakultás kiegészítésekép létesítendő
lelkészképző szemínáriumot.

, A "Luther Otthon" és a szemináriumi bizottság
agilis és áldozatkész ügyvezető alelnöke és lelkes igaz-
gateja működésének irányát ,kifelé hirdeti már nagy
reforrnátorunknak, Luther Mártonnak, a teol. otthon
udvarán buagölkodásuk eredményeképen felállított érc-
beöntött mellszobra.

A Luther Otthonra még sok nehéz feladat vár.
A trianoni ,békediktátum, a leromlott közgazda-

sági helyzet, a főiskolai oktatás kényszerült megnéhe-
zítése, a felekezeti numerus-clausus és pedig úgy a fö-
iskolákra felvétel nél, mint a közhivatalok b6töltésénél
evangélikus egyházunkat felettébb súlyosan érintő gya-
korlati atkalmazása, - nem kedvez a Luther Otthon
továbbfejlesztése, sőt a jelen keretekben zavartalan
fenntartása lehetőségének sem.

Az igazság azonban itt is velünk van! Nem ki-
sebb ember, mint Magyarország miniszterelnöke adott
a közelmultban annak kifejezést, hogy az állások betöl-
tésénél nem az elhelyezést kérők vallási hovátartozása,
hanem a nemzet érdekében 'kizárólag azoknak képzett-
sége, képessége és egyéni arravalósága irányadó. .

Az evangélikus egyház Trianon előtt is s a jelen
megcsonkított lélekszámában is híveinél - elismert
magasabb kultúrájánál fogva - a közérdekében mél-
tán tarthatott és tarthat igényt arra, hogy értelmiség/3
felekezeti alapon az érvényesüléstől visszaszorítva visz-
sza né teiteseteseéie. '

A' Luther Otthon 25 éves történetének e vázlatá-
ból látjuk, hogy mily nehézségekkel kellett megküz-
deniök úgy az úttörő, mint a murrkájukat folytató
vezetőknek.

Fejezzük ki hálás elismerésünket munkássá-
gukért! Hajtsuk meg a Luther Otthon zászlaját a jobb
hazába költözött vezetők, az Isten kegyelméből ma is
élő agg alapító Sztehló Karnél előtt.

Ti pedig, fiatal Hittestvéreim, kik élvezitek a
Luther Otthon áldásait s a tudomány emlöín megerő-
södve hivatva vagytok majdan nyomdokaírrkba lépni,
használj átok fel ez otthonban is idötöket és erőtöket
legjobb igyekezet szerint, ezer sebből vérző hazánk és
egyházunk talpraállításara és felvirágoztatására, nyu-
godt, következetes komoly munkával!

A stuttgarti bíbllakíállitás.
(Levél a szerkesztőhöz.)

Nagytiszteletű Szerkesztő ÚrI

Nagybecsű lapja folyó évi október hó 14-'i
számának ))Figyelő" rovatában a stuttgarti ki-
állítással kapcsolatban egyházi főhatóságaink
figyelmét egy N agytiszteletűségedhez intézett
levél,alapján felhívja arra) hogy a szóbanforgó
kiállításon rY/)(1,gyarbiblia nem szerepelt és kí-
vánatosnak jelzi) hogy ilyen helyeken a magyar
biblia is ott legyen.

Ezzel kapcsolatos kérésemre N agy tiszte-
letűséged szioes volt nekem a kiállítás kataló~
gusába betekintést engedni. Megállapítottarn)
hogy a kiallítást) amely a württembergi refor-
mációnak és a bibliánaJk volt szenteloe, egyes

württembergi gyüjtemények és az ottani hiva-
talos egyház a saját anyagukból együtt ren-
dezték. Bár a kiállításnak a 1?i:bliát felölelő ré-
szével kapcsolatban hiányzik a württembergi
jelző) abibliatörténelmi érdekesséqeken kívül a
bibliának főkép württembergi vonatkozásai vé-
tettek figyelfJmbe) ami kézenfekvő is; hiszen
Württembergnek van egy igen jelentős mU'Yl!kát
végző biblia társulata. Ezenfelül kiállításra ke-
rült a biblia 'YI!éhányeurópai és Európán kívüli
nyelven is) de ebből az an.yagból koránt sem
tűnik ki az> mintha akárcsak mellékcél is lett
volna a bibliának minden nép nyelvén valo .be-
mutatása. A magyar biblia a kiállítás egybe-
álZításánál vezetett szempontok mellett még
abba» az esetben is annak sérelme nélkül lett
volna mellőzhető> ha a württembergi hivatalos
,egyházi és egyéb gyüjteményeknek volna ma-
gyar bibliája.

Azért mindenesetre nagyon köszönöm
N(J;gytiszteletűségednek és a N agytiszteletűsé-
ged által o/poeztroiál! levél írójának) hogya
magyar érdekeknek ilyen élénk figyelmet szen-
tel és lvogy a kérdésre figyelmemet ráirányí-
·totta. Bár minket a stuttgarti kiállításon sem-
minémű mellőzés nem ért> felhasználom ezt az
alkalmat arra) hogy a Károli bibliát és D. D.
Raffay Sándor püspök úr Új-Testamentum-for-
dítását a stuttgarti hivatoloe egyháznak és a
württembergi Jillami levéZtárnak egyetemes
egyházunk ajándéka.képen megküldjem.

, Fogadja Nagytiszteletűséged kíváló tiszte-
letem és hitrokoni üdvözletem őszinte nyilvání-
tását) amellyel vagyok

készséges híve:

D. br. Radvánszky Albert
egyetemes felügyelő. '

A gyermekek val1ásváltoztatása.
A gyermekek vallásváltoztatása ügyében

néhány esztendő óta a gyámhatóságok részéről
törvényellenes gyakorlat fejlődött ki, amely
rendszerint a protestáns egyházakat sujtotta és
sujtja érzékenyen. A gyámhatóságok e hatá-
rozataival és gyakorlataival szemben lelkészi
hivat.alaink rendszerint tehetetlenek annyival
inkább, mert a gyámhatóságok a legtöbb eset_-
ben határozataikat nem is közlik az érdekelt
lelkészi hivatalokkal úgy, hogy jogorvoslattal
a törvényes határidőn belül nem is élhetnek. E?
abususokat leállítandó, az egyetemes egyház és
a két protestáns egyházat közösen érdeklő
ügyek letárgyalására kiküldött bizottság a ma-
gya:r királyi belügyminiszterhez felterjesztést
intézett. Erre a felterjesztésre érkezett választ
az egyetemes felügyelő az egyetemes közgyűlés
anyagából egész terjedelmében lapunk rendel-
kezésére bocsátotta. Mi ezt a választ szósze-
rinti szövegében az alábbiakban közreadjuk,
hogy a lelkészi hivatalok és érdekeltek tudják
magukat mihez tartani. '
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Szám: 900/1933.
II. o.

Nagyméltóságú

báró Radvánszky Albert úrnak)
mínt a 'magyarhoni evangélikus egyetemes egyház

egyetemes egyházi és iskolai fe!-ügyelőjének

fil •

Budapest)
VII!., Üllői-út 24.

A magyarországi ágo hitv. evang. keresz-
tyén egyetemes egyház 1932 november hó 18-án
tartott egyetemes közgyűlésének határozata
alapján ad. 1920/21-1932. szám 'alatt, továbbá
a két protestáns egyházat közösen érdeklő
ügyek tárgyalására kiküldött bizottság 1933
május' hó 23-án tartott ülésén hozott határozat
alapján ad. 504/11-1933 szám alatt a m. kir.
miniszterelnök úrhoz intézett felterjesztésére a
következőkről értesitern Nagyméltóságodat:

Mind a két felterjesztés panasz tárgyává
teszi, hogy 'a gyámhatóságok eljárásában az
1868 : LIII. t.-C. 13. §-ának és az 1894. XXXII.
t.-c. 3-4. §-ának alkalmazása. körül az utóbbi
években, törvényellenes gyakorlat kezd kifej-
lődni. '

A felterjesztések szerint a gyámhatóságok
törvényellenes gyakorlata abban áll, hogy

1. olyan esetekben, amikor a kiskorú egyik
szülője meghalt s a másik szülő újból házassá-
got köt vele egy vallású személlyel, a gyámha- '
tósázok gyakran beleegyeznek abba, hogy az
elhalt szülő vallását követő kiskorú .az életben
maradt szülőnek és újabb házastárs ának közös
vallására térjen át;

2. gyámhatóságaínk gyakran beleegyeznek
abba is, hogy az örökbefogadott gyermek az
örökbefogadó szülő vallására térjen át és

3. gvámhatóságaink ugyancsak több eset-
ben hozzájárulnak ahhoz is, hogy az elhalt szü-
lő vallását követő gyermek az életben maradt
másvallású szülő vallásában, tehát a törvény
szerirrti vallásától eltérő vallásban neveltessék.

Kétségtelen, hogy a fentebb 1-2. alatt
megjelölt esetekben áttérésnek nem lehet helye,
a 3. pont alatt megjelölt esetben pedig a gyám-
hatóság ahhoz, hogy 7-18 éves gyermek a tör-
vény, szerinti vallásától eltérő, más vallásban
neveltessék, nem adhat engedélyt. Eppen ezért,
ha ,a kérdéses esetekben egy·'egy árvaszék az
áttéréshez, illetőleg a gyermeknek más vallás-
ban való neveltetéséhez hozzájárult és az erre
vonatkozó alsófokú gvámhatósáai határozat fo-
kozatós felebbvitel útján elém került, az ilyen
határozatot minden egyes esetben, mint tör-
vénybe ütközőt, megsemmisítettem.

Meg kell áIlapítanom, hogy az 1-3. alatt
megjelölt esetek közül nagyobb számban csak
olyan esetek fordultak elő, amikor a gyámható-
ság 7-18 éves gyermeknek a: törvény szerinti

vallásától eltérő, más vallásban való nevelteté-
séhez járult hozzá; Azonban ebben a tekintet-
ben is csupán Budapest székesfőváros és Pest-
Pilis-Solt- Kiskún vármegye árvaszékénél lehet
szó gyakorlatról, mert a többi árvaszéknél nem-
csak az 1-2. pont alá tartozó áttérés, hanem a
más vallásban való neveltetés megengedése is
csak szórványosan fordult elő.

Budapest székesfőváros és Pest-Pilis-Solt-
Kiskún vármegye árvaszék ének emIített tör-
vényellenes gyakorlatát az 1933. évi május 4-én
191.568/1933. B. M. szám alatt kelt rendelet em-
mel megszüntettem és utasítottam ezt a két ár-
vaszéket, hogy ezentúl semmiféle esetben ne
adják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy 7-18
éves gyermek ne az ő törvény szeririti vallásá-
ban, hanem más vallásban legyen oktatható és
nevelhető. Erről a magyarországi református
egyetemes konvent jének elnökségét, az.ebben az
ügyben előterjesztett panaszára, a m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi miniszter úr útján annak
idején értesítettem. '

Ami az érdekelt egyházközségnek, illetőleg
törvényes képviselőjének (lelkészének) vallás-
ügyi közigazgatási ügyekben jogorvoslatok
igénybevételére vonatkozó jogosultságát illeti,
ezt a jogosultságot 'az 1894 : XXXII. t.-C. élet-
beléptetése óta kifejlődött állandó gyakorlat
alapján fennállónak kell tekinteni. E tekintet-
ben tehát jogszabályalkotásra nincs szükség.
Egyébként nincs is tudomásom arról, hogy az
utóbbi években la gyámhátóságok aszóbanlevő
esetekben kétségbe vonták volna az érdekelt
egyházközségriek jogorvoslat igénybevételére
való jogosultságát. Mindazonáltal a gyámható-
ságokat körrendeletben utasítani fogom, hogy
vallásügyí közígazgatásl ügyekben az érdekelt
egyházközség (hitközség) jogorvoslati jogo-
sultságát ne vonják kétségbe és avégből, hogy
ez a jogorvoslati jogosultság a gylakorlatban is
érvényesüljön, az ilyen ügyekben hozott hatá-
rozataikat az érdekelt egyházközségnek (hit-
községnek) is kézbesítsék.

Ezzel elérhető lesz, hogy az alsófokú gyám-
hatóságoknak mindazon határozatai, arnelveket
az érdekelt egyházközségek sérelmeseknek ta-
lálnak, harmadfokú elbírálás végett 'elém kerül-
jenek. Eképen abban a helyzetben leszek, hogy
minden ilyen esetben ellenőrtzhetem majd, vaj-
jon vallásügyi törvényeink rendelkezéseit be-
tartották-e,

A kibocsátandó körrendeletben figyelmez-
tetni fogom az árvaszékeket arra is, hogy a
fentebb 1-2. pont alatt megjelölt esetekben
áttérésnek nem lehet helye s hogy ilyen esetek-
ben a gyámhatóságok szizorúan alkalmazkod-
janak a törvény rendelkezéseihez. '

'Ezenkívül - Budapest székesfőváros és
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye árvaszéke 'ki-
vételévei - a.többi árvaszék eket figyelmeztetni
fogom még arra is, hogy a fentebb 3. pont alatt
megjelölt esetben a gyámhatóság nem adhat
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engedélyt ahhoz, hogy a 7-18 éves gyermek a
törvény szerinti vallásától eltérő, más vallás-
ban neveltessék.

Budapest, 1934. évi május hó 1-én.

vitéz dr. Keresztes-Fischer Ferenc s. k.

A kiadmány hiteléül:

Aláírás
Irodavezető,

A másolat hiteléül:

Kuthy Dezső
egyetemes főtitkár.

t Kunst Irén.
T.

Mint a napilapok is megírták, mélyen lesujtó hír
érkezett hozzánk Németországon át Kínából: Kunst
Irén, az első magyar kínai missziói munkás nov. 9-én
tífuszban elhunyt. Halálának közelebbi körülményei
még ismeretlenek. Csak annyit tudunk, hogy nem sok-
kal korábban kommunista rablóbandák támadták meg,
mindenéböl kífceztották. Így sejtésekre utaltan is biz-
ton mondhatjuk, hogy halála a misszionáriusok hősi
halála volt. Hiszen már magában véve az a tény, hogy
62 éves korában ment ki harmadszor újabb 10 évre, s
hogy tele volt a szíve azzal a vággyal, hogy halálával
is megdicsőítse a misszió Urát, - megérdemeltté teszi

<--azta jelzőt, amit az egyház az ö martirjainak ad ki-
tüntetésül, ,. , . . --

Kunst Irén, bár Poroszországban született, 1869
dec. 21-én, már kis korában Magyarországba került s
mindvégig magyarnak vallotta magát, Édesanyja korán
özv~gyen maradt s mint nyelvmesternő Debrecenbe,
majd mihamar Budapestre került, Kunst Irén a Veres
Pálné Nőképzőben végezte tanulmányait, előbb a pol-o
gárit, majd a tanítónöképzöt. Itt Györy Vilmos volt a
vallástanára, akinek a szelidsége, mint arról önélet-
rajzi vázlatában szól, mély benyomást gyakorolt reá.
A Deák-téri templomban Doleschall Sándor lelkésznél
'konfirmált, akihez, különösen később - az utóbbinak
lel~ileg is jelentőségteljes fordulatot hozó betegsége
utan, - meleg szálak füzték. A konfirmáció után
kezdte a bibliát olvasni, de még sok lelki keresésen és
küzdelmen ment keresztül, míg egész határozottan fel-
ismerte a keresztre feszített Jézusban élete Megváltó-
ját és Királyát. 1887-ben a skót misszión keresztül is-
merkedett meg azzal 'a lelki ébredéssel, amelynek első
átplántálója hazánkba mcstaní József 'kir. hercegünk
nagyanyja, a nagy József nádor felesége: Mária Do-
rottya kir. hercegnő volt. Lelki megvilágosodása után
mihamar felébredt benne a vágy: másoknak szolgálni,
lelkeket Jézushoz vezetni. Buzgó tagja lett az akkor
magyar részről Dr. Szabó Aladár által irányított 'Va-
sárnapi Női Körnek. Ennek keretében végzett vasár-
napi iskolát. Vasárnapi iskolai gárdájának egy részét
az utcai züllésnek kitett gyerme'kekből szedte össze, De
felnőttekkel is foglalkozott s itt is a szegények voltak
leginkább a szívén, .

E sorok írója nem felejtheti el, hogy 1932-ben,
utolsó köztünk-járta alkalmával milyen megindult
szívvel beszélt arról a nyomorról, amelyet most itt Bu-
dapesten talált. Bíztatott bennünket, hogy mi is tart-
sunk úgy szeretetvendégséget, mint 30-40 évvel ez-
előtt ők. Két hosszú asztalt terítettek egymással pár-
huzamosan. Az egyiknél ültek az utcáról behívott top-
rongyos emberek; a másiknál azok, akik vendégül lát-
ták őket; és közbensz6ban, énekben, imában és szere-
tetben sugározták feléjük az evangéliumot.

Lelki ébredése után míhamar rájött, hogy az Úr
öt a külmisszióban akarja használni. Hosszú időn át
Afrikára gondolt. De csak gondolt. Menní nem mehe-
tett, Özvegy édesanyját nem hagyhatta. Nem tartozott
azok közé, akiket a missziói elhívás szembeállít a csa-
ládi, a gyermeki kötelességgel. Pedig a vágy nagyon
komoly volt. Közben átlépte a szabályszerű korhatárt,
amelyen túl már nem vesznek fel növendéket a mísz-
szionáriusképző intézetek. Másfél évtizedig várt. 1903-
ban hunyt el édesanyja. Még míelött azonban ez tör-
tént, hivatáslátása fordulaton ment át : Kínában látta
a misszió Urától számára kijelölt helyet. .

Nagy nyelvtehetsége s az Úr iskolájában máris
megérlelt lelki élete lehetővé tették, hogy alig' egy évi
kiképzés után, a Liebenzelli - tehát színtén Württen-
berg-i misszíó keretében, a legnagyobb missziói .vállal-
kozás, az angel vezetés alatt levő China Iniand Mission
szolgálatába lépjen. 1904 okt. 31-én, a reformáció ün-
nepén, tehát most 30 éve érkezett Csangsába, Hunan
fővárosába. Itt és ennek környékén fejtette ki áldott

..munkásságát, Kunst Irént az a nagy megtiszteltetés is
érte, hogy a néhány német arisztokratanő hivő veze-
tése alatt levő Német Nők Missziói Ímaszövetsége
küldte ki s ő volt az első, akit ez a nagy elismerésnek
örvendő Missziói Szövetség munkába állított.

Gámcs Aladár.

Az ifiúságiistentiszteletek
után elő-előveszem nyolcéves fiamat: "Mondd el, miről
beszélt a pap bácsi?" Örvendetesen állapítom meg,
hogy rendszerint el tudja mondani a prédikációk körii,l-
belőli summáját. Ilyenkor eszembejut a magam gyer-
mekkora; amikor bizony még 14-15 éves leorombasi
sem nagyon voltam képes ilyen rekapituláciákra; S
valósz,íniUeg nem bennem volt a hiba, hogy ez így tör-

- tént. Az akko,ri ifjúsági ietentiezteleteknek csak a ne-
vük volt ifjúsdgi s leszámítva a hozzánk intézett örő-
lcos, de általunk egyre nagyobb ásítással fogado.tt. dor-
gatóriumokat, egyetemi tanárok esetleg megértettéle
volna azokat,

Néha magam is "űzök" gyermekirodalmat, így
elismerhetem, hogy a gyermekBkhez szóló beszéd
egyike a legnehezebb dolgoknak. Kiváltkép az olyan,
amelynek hallgatósága 6-18 éves fiú és leány. Hogy
egy kép lekösse a Icisebbele figyelmét ée a nagyobbak
érdeklődését, s amellett pedig bizonyos kívánt célokat
is szolgáljon hasenosan,

lllint említettem, onast haladás van az elmult
időkhöz képest. De ez ko.rántsem elegendő. Itt még sok
a tennivaló. Az ifjúsággal való helyes bánás-módhoz
különös, nem sokaknak megadott tehetség kell. Viszo,nt
Ct gyakorlat is mesierré tehet. Ezért a következő két
előterjesztésem lenne:

1. A teológiákona hallgatókkal havonta egy kö-
telező ifjúsági prédikációt íratnék megadott s néha sza-
ba'don választott szentírási helyre. 2. Az: olyan lelkéeze-
ket pedig,akik határoeottasi -kiválóak e téren, csak
ifj-úsági istentiszteletek tartására reruielném. ki, sŐt az
egész országban is utaztatnám őket, hogy a jövő evan-
gélik1~sai ne olyan évi jelentéseket legyenek kénytele-
nek hallani és olvasni, amilyenek a maiak. P. P.

Uj könyvek.
A dunántúli ágo hitv. evang. egyházkerület bel-

-missziói munkaprogramja. XI. évfolyam. Kiadja a du-
nántúli Lutherszövetség. Advent küszöbén immáron
tizenegyedszer jelenik meg a dunántúli fecske, hogy
lelki tavaszt hirdessen. A dunántúli belmissziói munka-
program hatalmas kötete mínden esztendőben esemény
volt, esemény ez a mostaní kötet is. Célja a kerület lel-
készeinek vezérkönyvet nyujtani, amelynek. felhaszná-
lásával a gyülekezetek belmissziói és eg;v,házkl.11turális
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munkaprogramját könnyebben 'valósíthatják meg. A
könyv szerzöí, akiknek élén dr. Kapi Béla püspök jár.
nagy' érzékkel választjá'k ki tárgyköreiket, amelyeket
az esztendő aktualitásai köré csoportosítanak. Ebben az
esztendőben aLutherbibliának és a németországi val-
lási mozgalInakkalkapcsolatban a reformációnak a
sorsa a különbözö államokban vonul el az olvasó, ille-
tőleg a program alapján a gyülekezetek előtt. Luther
bibliafordításáról Rettmann Farkas, Az evang. ember
viszonyáról a Szentiráshoz Schmidt János közöl cikket.
Németh Károly a reformáció ünnepére szóló előadást
írt. A reformáció sorsa Európában cím alatt öt előadást
találunk. Németc.rszágról Budaker Oszkár, az északi
államokról dr. Jánossy Lajos, Angliáról Szabó József,
Svájcról és Hollandiáról báró Podmaniczky Pál dr.,
Franciaországról és Európa keleti ,államairól dr. Wi-
czián Dezső nyujt áttekintő képet. Szerencsés gondolat,
mert ezek a cikkek közelebb hoznak mírrket többi pro-
testáns testvéreinkhez. A nagy római összefogással
szemben mi úgyis szinte előkelő idegenekként élünk
egymás mellett és nem akarunk egymás örömeiről, bá-
natairól és mindenképen gazdag tapasztalatairól tudo-
mást szerezni.

Mint minden évben, úgy ebben az esztendőben is
dr. Kapi Béla püspök vállalta a munka oroszlánrészét.
Először is egy nagyvonalú elmélkedést közől március
15-ére "A magyar nép tükre" 'címen. Majd az Úrva-
csora szentségéről elmélkedik nyolc előadásban, ame-
lyek egészen elsőrangú vezérfonalat nyujtanak nyolc
bőjti elöadásra, vagy, valláscs estére. Az úrvacsora
szentségéről való elmélkedések egyébként az egyházi
esztendő más szakaiba is beállíthatók. Teológiai meg-
alapozottság és hitébresztés szempontjából ezek az elő-
adások igen nagy áldást visznek majd a gyülekezeti
életbe. Egészen egyedülálló, hogy milyen meggyőző
erővel és milyen egyszerű és világos eszközökkel teszi
ezt a misztériumot megközelíthetővé úgy az értelem,
mint az érzelem emberei előtt. Égető szükség volt erre
a sorozatra, mert híveink nagy része mind a mai napig
nincs tisztában azzal, hogy evangélikus egyházunknak
mi a tanítása az Úrvacsoráról és miért szükséges a
hivőnek az Úrvacsorában is közel lépnie az Istenhez.
Ugyancsak dr. Kapi Béla tollából valók azok az elő-
adások - szám szerint három, - amelyek a presbi-
terek lelkigondc.zásával foglalkoznak és amelyek a né-
met egyházi forradalommal és a szomszédos államok
evangélikusaival foglalkoznak.

A könyv ebben az esztendőb~n is közöl egy bőjti
előadássorozatot, amelyet Gyalog István általános el-
mélkedése vezet be. A sorozat címe: Emberi áldozatok
az isteni áldozat körül. A hét elmélkedést a györí lel-
készek dr. Kapi Béla, Turóczy Zoltán és Szabó József
írták. Mélységes, igaz hítnek virágai egytől egyig.

A kötetet kiegészítik Németh Kárc.lynak az uk-
rajnai evangélikus mozgalomról, Nagy Miklósnak az
evangélikus sajtóról és báró Podmaníczky Pál dr.-nak
a külmisszíórót írott cikkei. A könyv első cikkei Fábián
Imre tollából az ifjúság lelki gondozásával foglalkoznak.

Ennek a kötetnek nyomán is egészen bizonyosan
gazdag áldás gyümölcsei fakadnak a gyülekezetekben,
nemcsak Dunántúl, hanem a többi egyházkerületben is,
mert ez az áldást osztó könyv messze kilépett már a
Dunántúl keretei közül és mint jóbarát köszönt be a
többi lelkészi hivatalokba is. Az az érzésem. a könyv
sikerének hatása alatt, hogy nagy áldására lenne evan-
gélikus egyházunknak és a híveknek, ha egyetemes
belmissziói programot is adnánk ,ki minden eszten-
dőben. (-t.)

Dr. Ptiur Sándor: Hajnóczi Sámuel és fia, József.
Sopron, 1934. Az ember úgy képzeli, 'hogy amikor a
professzor egy élet nagy és fáradságos tudományos
munkássága után nyugalomba vonul, hogy akkor va-
lóban meg is nyugszik az ö munkájától. Hiszen sok sok
alkotása révén ezt mindenképen meg is érdemelte.
Payr Sándor, akinek történettudományi munkásság a
egyházunk történetének egy egész külön fejezete, ifja-
kat megszégyenítő buzgósággal és munkabírással en-

nek épen ellenkezőjét teszi. Fáradhatatlan szerelmese
most is a történelemkutatásnak és minden esztendőben
újabb érdekes és eredeti kutatásokon alapuló művekkel
lepi meg a magyar tudományos világot. Kicsiny füzet
mindössze ez a legújabb műve. Harminchárom oldalra
terjed. De ez a néhányTap elegendő neki arra, hogy
egészen kerek és megkapó képet adjon arról a Hajnóczi
Józsefről, aki korának egyik legkiválóbb egyénisége
volt, akit Kazinczy is kitüntetett barátságával és akit
nemes idealizmusa sodort akalandor és szélhámos ter-
mészetű Martinovics társaságába úgy, hogy neki is a
vérpadon kellett kimulnia. Payr Sándornak ez a leg-
újabb murrkája nemcsak tudományos mü, de igen ér-
dekfeszítő olvasmány is. Lapunk olvasóinak figyelmébe
ajánljuk. Kapható a szerzönél Sopronban. (-t.)

Szigethy Lajos: Evangélikus Magya?' arcképcsar-
nok. A budapesti evangélikus Ieánygímnázíum Deák
téri dísztermében, ahol különböző fokozatú egyházi tes-
tületeink tartják gyűléseiket, valamint különféle bel-
missziói intézményeink ünnepélyeíket, nemrég helyez-
ték el egyházi kiválóságaink egy részének arcképeit.
Ezek a képek eddig a díszterem melletti kis tanács-
teremben voltak. Egészen bizonyos, hogy új helyükön
jobban érvényesülnek és inkább szolgálják azt a célt,
hogy egyházi kiválóságainkat, dicső és nagynevű ele-
inket a mai nemzedék is megismerhesse. Ennek a cél-
nak szolgálatába állt a 'budapesti evangélikus Leány-
gimnázium ifjúsági gyámintézete is, amikor Szigethy
Lajos nyugalmazott gimnáziumi igazgató tcűlából meg-
jelentette az "Evangéli'kus Magyar Arcképcsarnok" c.
kis' füzetet. Ismert nevű történészünk ebben a köny-
vecskében azoknak a nagyságainknak az élettörténetét
adja ,akiknek az arcképei a Deák téri dísztermet éke-
sítik. A füzet ára 50 fillér és kapható az evangélikus
Leánygimnáziumban, Budapest, IV., Sütő .u. 1.

(j-.)

rit] l HIR E K.

ADVENT ELSÖ VASARNAPJA.

Róma 13: 11-1J,. ..

Számadást tartottunk az egyházi esztendő
utolsó vasárnapján. Halálról, ítéletről, örökélet-
ről szólt a mult v.asárnapi ige és az emberi lel-
ket a M egváltó után való vágyakozássCl-.l töl-
tötte el. Az ádnienii időszakban ez a vágyakozás
még inkáJbb jokoeádik, de mind inkább reali-
zálódik is. Az ádventi időszak boldog hajnal-
hasadás a lélek számára. Az ádventi igék [el-
rázzák az embert a bűn álmából és megmutat-
.fák az üdvösség napját. Felszólítarwk minkei,
hogy vessük el magunktól a sötétség cselekede-
teit és öltözködjünk a világosság fegyvereibe.

,Mi a világosság gyermekei vagyunk és ez '1, hi-
vatás elkötelezést is jelent a sötét&ég, a 'bűn el-
leni harcra. Nem lehet a hivő ember .számára
méltóbb, de egyben kötelezőbb ádventi mumka,
mint ez a kűedelem; a közelgő Üdvözítő út.iának
az előkészítése az imanaqa és embertársai lel-
kében. Cswk a Krisztus után vágyakozó ember-
nek van ig,azi ádventje. Csak a világosság fegy-
vereivel küzdő ádventi léleknek van boldog ka-

. rácsonya. Olyan legyen a mi ádventünk, hogy
hivő lelkünk teljes bizon'l/<Jsságával énekelhes-
sük karácsonqkor: j30ll: Jg örömnap derült
ránk: .. r» J. P.
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- A Miskolci Evangélikus Nőegylet 75 éves ju-
bileumi közgyűlése. Csendben, mint ahogyan egész éle-
tében' dolgozott, ülte meg 75 éves jubileumát' a mís-
kolci ev.angélikus nőegylet hétfőn tartott ünnepi köz-
gyülésében. Az elnöki tisztet homrogdi Lichtenstein
Lászlóné töltötte be, kinek oldalán az egyház elnök-
sége: Duszik Lajos főesperes-lelkész és Ottlyk Árpád
h. felügyelő,. valamint az egylet elnöknői, tiszteletbeli
elnöknői és tisztviselői, özv. dr. Markó Lászlóné, Weid-
lich Pálné, Gerhardt Béláné, Pazár Istvánné, dr. Bruck-
ner Győzőné, dr. Bartus Dezsőné foglaltak helyet; a
tanács termet zsúfolásig megtöltötte a jubiláló nőegylet
tagjaiból alakult közgyűlé si közönség. A nemzeti Hi-
szekegyet Bodnár Béniné, az egylet jegyzője mondotta
el. Hornrogdí Lichtenstein Lászlóné elnöki megnyitó-
jában vázolta az egylet 75 éves élettörténetét s kegye-
letes szavakkal áldozott az elnöki székben előtte ült
evangélikus nagyasszonyok emlékének; üdvözölte az
egylet 32 éven át vezető tagjait, dr. Markó Lászlónét,
Weidlich Pálnét, özv. Tury Józsefnét, özv. Pech Gott-
hárdnét. Megnyitója végeztével felkérte a lelkészt ün-
nepi beszéde megtartására. Duszik Lajos bibliai szel-
lemben, elmélyedéssel beszélt az egyház örök rendelte-
téséről; a segítő, építő szeretetről. Beszédében meg-
ható szavakkal áldozott a hollandi gyermekakció áldo-
zatos jószellemének, az itt, magyar földön, Budapesten
elhunyt Vredenbruch bárónő szép és csodálatos sorsá-
ban Istenhez emelő emlékének, aki 23 ezer magyar
gyermek gondját hordozta szívében s ezzel örök hálára

.kényszerítette minden magyarok lelkét. Majd a további
munkár,a buzdított. A nagy figyelemmel meghallgatott
lelkipásztori beszéd után Molitor Gusztáv titkár ter-
jesztette elő jelentését, amelyből kitünt, hogy mily
nagy tételekben adott ez az áldott egylet a közsegítés
oltárára, midön Miklós-naponként kétszáz gyermeket
ruház fel s e ruhácskákat nagyrészben maguk az egy-
leti tagok varrják s karácsonyonként a Leányegylettel
együtt vendégelik meg a szegény gyermekeket; szólott
a Luther-uzsonnák egyházépítő és társaság-gyüjtő je-
lentőségéről, majd előterjeszt ette a számadásokat és
költségvetést. A nagy tetszéssel fogadott titkári jelen-
tés után a lelkész imájával ért véget a közgyülés.

_ Sárkány Imre 80 éves. Sárkány Imre, a rima-
szombati egyesült protestáns-, majd a szarvasi evangé-
likus gimnázium történelem tanára jól megérdemelt
nyugalomban, teljes testi és lelki frisseségben most
érte el 80. életévét. A neves pedagógust és historikust
születése ünnepén megható ragaszkodással vették kö-
rül családjának tagj'ai; egykori tanártársai és tanít-
ványai pedig szerencsekívánataikkal halmoztak el.

_ Lelkésziktatás Pitvaroson. A pítvarosí egyház-
község újonnan választott lelkészét, Jancsó Andrást
december 9-én iktatja' be hivatalába Egyed Aladár .f'ö-

_ esperes.
- Peschko Zoltán orgonaestje a Zeneakadémián.

November havában a Zenemüvészetí Főiskolán három
orgonahangversenyt lehetett hallani. Szokolczay-Rigg-
lel', Schmiedhauer és Peschko orgonaművészek önálló
orgonahangversenyei között válogathatott a müvészí
kérdésekben igen kényes ízlésűnek mínösített buda-
pesti közönség. Ma egy hangverseny értékét és sikerét
a hivatalos s igen gyakran nagyon jóindulatulag 'befo-
lyásolt sajtókritikán kívül az a közönség dönti el, ame-
lyik megjelenésével vagy távolmaradásával nyilatkozik.
A három orgonahangverseny között sorrendben harma-
dik a Peschkóé volt s a tényleges jegyválto hallgatóság
tekintetében első helyre került. Ez azt mutatja, hogy
bár Peschko-nak ez volt első nyilvános' és önálló estje,
máris van közönsége, de mutatja talán méginkább azt
is, hogy az evangélikus egyház templomi közönsége ho-
norálta megjelenésével orgonázójának és Icarnagyának
eddigi munkásságát, A hangverseny egyetlen és nagy
hibája a túlhosszú program volt. Tíz drb nagy müvet
mutatott be az előadóművész.'Ebből a nagy müsorböl
hármat vagy négyet nyugodtan el lehetett volna hagyni
s akkor=egységesebb, 'de rövidebb programmal a ren-
delkezésre. álló idő alatt mélyebb hatást lehetett volna

elérni. Ettől eltekintve teljes sikere volt Peschkonak.
Művészünk manualis készsége elsörendü, minden da-
rabjának regisztrálása 'komoly és nem hatástvadászó,
előadott műsorában való elmélyedése őszinte zenei áhi-
tat volt. A magunk megértése és tapasztalata szerint
Peschko ezzel a _hangversenyévei bebizonyította, hogy
a legelső magyar orgonamüvészek közé érkezett be. De
nagyon szeretnők azt is, ha e nagy sikere a jövőben
nem vonná el az' egyházi zenétől. Sőt művészi sikereit
tekintse jó alkalomnak arra, hogy az evangélikus egy-
ház zenei munkáját továbbra is lelkesen szolgálhassa.

. G.~.

- Nemes adomány. Ez év augusztus 20-án halt
el Káldy József ny. elemi iskolai igazgató, aki elhalt
nejével, Pető Máriával egyetértésben végrendeletileg
a veszprémvarsányí 'egyházra hagyta egész vagyonát.
Az örökség áll egy házból, 16 hold földből, szöllöböl,'
egy vilIából, arany- és ezüst ékszerekből, készletekből.
Ezzel az adománnyal ennek a kis fiókegyháznak a jö-
vőjét biztosították a jiemes örökhagyók.

- A Budapest-Icelenf'oldí evangélikus egyMú
énekkar győri hangversenye. Meleg ünnepi órák voltat.
azok, amelyeket a kelenföldi egyházi énekkar tagjai és
kíséröí Győrben november 25-én átéltek. A délelötti
istentiszteleten Szántó Róbert kelenföldi lelkész hir-
dette az Igét, majd utána a győri egyházi énekkar
énekelt Fodor Kálmán karnagy vezetésével. Ez az ének-
szám nagy élmény volt és a vendégek azzal az érzéssel
távoztak a templomból, hogv a győri énekkar ma' kva-
litás tekintetében magyar evangélikus 'énekkaraink
élén halad. A délutáni hangverseny keretében a kelen-
földi énekkar Bargiel, Lotti és MülÍer szerzemények et
énekelt, azonkivül első előadásban bemutatta Rajter
Lajosnak, a magyar Rádió karnagyának Dicsőítő éne-
két. Előadást Szántó Róbert lelkész tartott, Szántó Ró-
"bertné pedig verseket mondott el. A müsort bevezette
és bezárta Fodor Kálmánnak, a győri egyház karna-
gyának egy-egy pompás orgonajátéka. A műsorban
Rajter Lajos ,Bachnak és Handeinek egy-egy szerze-.
ményét játszotta el gordonkán igen nagy müvészettel.
Meglepő volt Weltler Jenőnek ügyes orgonakísérete is.
A győri egyház vendégszeretete a kelenföldi énekkar
tagjai és kíséröí iránt is egész egyedülállóan nyilatko-
zott meg. A nap lezárásaként a kelenföldi énekkar a
Katalin napot ünneplő püspökasszonyt egy, szép kar-
énekkel köszöntötte, dr. Bánkuti Dezső, az énekkar el-
nöke pedig üdvözlő szavakat mondott, amelyekre dr.
Kapi Béláné püspökasszony meghatódva és közvetlen
szavakkal válaszolt. '

- AZ nJ LITURGIKUS REND. A bányai egy~
házkerületi közgyűlés határozata értelmében az új
liturgikus istentiszteletI rendet advent első vasárnap-
jával bevezetik a bányakerületi egyházközségek ma-
gyar nyelvű istentiszteletein. Az úJ istentiszteleti rend
zavartalan, síma és harmónikrus lefolyását 'nagyban
elősegítené, ha az' egyházközségek kántorai és ének-
vezetői az egyes énekverseknél az elő-,- utö- és k9~-
játélwkat elhagynák. Az egész egyházi esztendő
istentiszteleti rendjét tartalmazó füzetkék a banya-
kerületi püspöki hivatalnál rendelhetők meg darabon-
ként 10 fillér beküldése ellenében.

- Kie szinmüvek. Az országos Kie. Szövetség
központí vezetősége elhatározta, hogy az ifjúság szá-
mára összegyüjtve kiadja azokat a közkézen forgó
vallásos és humoros színmüveket, amelyek a gyakorlati
előadásban is oly remekül beváltak. A színműveket
egy kötetben adja ki a szövetség, melyben 16 szín-
darab és párbeszéd 'kap helyet. Nagy részüket szarvasi
szerzök - Krón Ferenc lelkész és Borgulya Endre
tanító - írták. A cea 130 oldalra terjedő könyv a
szarvasi Müller cég nyomtatásában készül és december
közepe táján jelenik meg:

- Máté evangéliumának magyarázata december
hó elején .jelenik meg Lic. Dr. Kamel' Károly egyetemi
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-:-' Díszhangversenyt rendezett a budapesti Egye-
temi Luther Szövetség a Zenemüvészeti Főiskola nagy-
termeben november 16-án. Megnyitóbeszédet dr. Kovács SZERKESZTÖSÉG TELEFONSZÁMA : 59-2-01
Sándor egyetemi tanár, záröbeszédet dr. Szuchovszky
Lajos, az egyetemi Luther Siövetség igazgatója mon- POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
dott. A mÜSOfOn,szer,epeltek: Kerpely, Jenö 'gordonka- (BP. SZÉKESFÖV. KÖZSÉGI ·fAKARÉKPT. CSEKKSZÁMLÁ JA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernö 'könyvnyomdájdban, Budapest, V., Csáky-utca 10. 81122

tanár tollából, a Keresztyén Igazság c.. folyóiraf kiadá-
sában, kb. 240 oldal terjedelemben. Új fordításban
közli az evangéliomot és úgy tárgyi, mint tartalmi

.szempontböl behato magyarázatokat ad. Nemcsak lel-
készek, hitoktatók, belmissziói munkások, hanem mín-
den bibliaoivasó' ember számára nagyon hasznos ma-
gyarázatokat ad, Előfizetési ára 3.80 P. öt példány
együttes megrendelése esetén a kíadöhívatal egy in-
gyen példányt ad. Bolti ára 5.- P lesz. Megrendelhető
a Keresztyén Igazság szerkesztőségében: Sopron, Hon-
véd út 17. Előfizetési díj beküldhető a Ker. Igazság ki-
adöhívatalába, Sopron, Várkerület 66. címén a 45.031.
sz. csekkszámlára.

_ 150 esztendős 'a györi templom. December 2-án
nagy ünnepe van a nagymultú és megala~ulásában a
reformáció első esztendejére visszanyúló győri egyház-
községnek. Ezen a napon ünneplik mcstaní templomuk
és gyülekezeti házuk építése nek 150. évfordulóját. Va-

.Iamíkor ez a háztömb Győrnek a legszélén, mocsaras
helyen épült, az akkori állam és városkormányzat [ö-
volfából. Ma "az ev,angélikus negyed" a város szívében,
a Rábapart legszebb helyén van. A templom ma is úgy
áll az udvar' közepén kőfalakkal körülvéve, torony nél-
kiÚ, ahogy azt építtetése idején 1784-ben József császár
Türelmi Rendelete előírta és megengedte. A györi temp-
lom és a köréje csoportosuló gyülekezet torony nélkül
is őrtornyává lett az evangélikus Sionnak Magyar-
országon.

_ A háztartási tanfolyam teája. Vasárnap tar-
totta a Luther Szövetség védnöksége alá helyezett
"Egyéves Háztartási és továbbképző tanfolyam" első
müsoros és igen látogatott teaestélyét a Deák-
téri gimnázium dísztermében. Az egyház részéről
jelen volt Dr. -Raffay .Sándorné, Kóos Jenő állam-
titkár elnök és még többen, akik mind gyönyör-
ködve nézték a jókedvü és serény fiatalságot. Sok ka-
cagást okoztak az elmésen összeállított tombolatar-
gyak. A jól sikerült teaestélyt januárban megismétlik.
Szíves tudomására hozzuk a kedves hittestvéreknek,
hog-y decembertől kezdve az egyéves tanfolyam kerete-
ben egy rövidebb időtartamú főző- és külön varró- és
szabaszatt tanfolyamot is rendeznek. Legalább 4 pol-
gárit vagy középiskolát végzett leányokat vesznek fel.
Beírátás dec. 1-ig IV., Veres Pálrié utca 36. Írásban
válaszbélyeg csatolandó. Telefon: 841-31.

_ Schldlmayer gyártmányú többváltozatú igen jó
karban lévő harmoníum 500 pengőért eladó. Érdeklődök
forduljanak a pestszenterzsébeti evangélikus lelkészi
hivatalhoz.

_ 'Adventi Istenttssteletek. A Budapest Ill. ker.
óbudai evangélikus egyházközség Ill. Zichy utca 7. sz.
alatti imaházában ádventi istentiszteletek et tart. Az
istentiszteletek minden alkalommal este 7 órakor kez-
dődnek. Az előadások sorrendje a következő: Nov. 30.
Dr. Horváth Károly igazgató: Úgy szerette Isten a vi-
lágot. Dec. 7. Zászkaliczky Pál fóti lelkész: Hogy az Ő
egyszülött fiát adta. Dec. 14. Danhauser László vallas-
tanár: Hogy valaki hiszen Ő benne. Dec. 21. Dr. H.
Gaudy Lászlö ' vallástanításí igazgató: El ne vesszen,
hanem örök élete legyen.

~ Adventi estéit ezidén is megrendezi a Deák-téri
Luther Szövetség a leánygimnázium 'dísztermében
minden pénteken este fél 7 órai kezdettel. Az előadások
vezető gondolata: Új advent! Előadást tartanak: Nov.
30. Dr. Gaudy László: Anémet protestántizmus ad-
ventje. Dec. 7. Magócs Károly: A magyar evangélikus-
ság adventje. Dec. 14. Dr. Molnár Gyula: A magyar-
ság adventje. Dec. 21. Gáncs Aladár: Az én adventem.

muvesz, Molnár Anna hárf'amüvésznö, Kiss Ferenc, a
Nemzeti Színház tagja, Akom Lajos orgonamüvész,
Bodán Margit énekmüvésznő, Lehotay Árpád, a Nem-
zeti Színház tagja és Zengő Ibolyka énekművésznö.

- ;Idős embertársaink számára nyugodt otthont
és testi-lelki gondozást óhajt nyujtani a Bethánia Egy-
let fiókegyleteként müködö Virágszövetség, mely erre
a célra virágajándékok (koszorúk, csokrok, disznövé-
nyek) részben, vagy egészben történo megváltására
szólítja fel a társadalmat. Az így nyert szeretetado-
mányról (összegnélkül) értesíti is azokat, akiknek a
virág szánva volt, ha címet kap. Sok kis hervadásra
ítélt virág helyett életeket istápoló Virágotthonokat
létesíthet a megértő szeretet. Cím: Virágszövetség,
Budapest, XI., Társ-u. 6.

- Déli fekvésű, napsugaras, balkonos, szépen bú-
torozott, garantáltan féregmentes, nagy utcai szoba
evang. úrínönél, állami vagy más biztos fizetésü, vagy
nyugdíjas úrinőnek kiadó. Horthy körtérnél. (Váli 'u. 4.
III. 1.)

- A leszakítós bibliai tömbnaptár, a Magyar Ke-
resztyének Naptára már kapható. Ezrek üdvözlik jó-
barátjukként ezt a bibliai tömbnaptárt, amelyik min-
den napra áldott útravalóval látja el olvasóit és az
Isten igéje igaz világosságát vetíti az élet nagy kérdé-
seire. Közös családi áhítatok tartására a legalkalma-
sabb segítség. Ajánlatos mielőbb megrendel ni, mert az
1934. évi évfolyam is teljesen elfogyott és sok megren-
delő igényét nem tudja kielégíteni a Bethánia könyv-
kereskedés. Ez évben a naptár könyvalakban is meg-
jelenik. Ára szép hátlappal, valamint a könyvalakúak
is 1.60 P. Csak maga a tömb 1.20 P. 10 példányon fe-
lüli rendelésnél 25% engedmény. Megrendelhető a Be-
thánia-Egyesület könyvkereskedésében Budapest, VIII.,
Gyulai Pál utca 9.

Pályázati hirdetés.
A soproni alsó evang. egyházmegye elnöksége

pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megürült fa-
rádi lelkészi állásra.

A szolgálati nyelv magyar. A lelkészválasztásí
szabályrendelet 22. §. 1-4. pontjai szerint felszerelt
kérvényeket december 15 (ttzenöt j-íg kell alulírt espc-
reshez beadni. Hiányos vagy későn érkező kérvények
a pályázatból kízáratnak. Akik irataikat visszakíván-
ják, mellékeljék a szükséges levélportót.

Javadalom:

4 szobából álló lakás a szükséges mellékhelyisé-
gekkel, konyha- és gyümölcsöskert, 190.40 P készpénz,
16.8 q búza, 14.6 q rozs, 3.92 q árpa, 6 öl kemény. fa
hazaszállítva és felaprítva, 8400 négyszögöl szántó, 18
kereszt zsupp, 57.12 P szénaváltság, stóla, perselypénz,
malom- és hivatalos fuvarok, alapítványi föld (4000 öl)
haszonélvezete és kongrua.

Sztlsárkány és Sajtoskál, 1934. nov. 23.

Rupprecht Antal s. k.
egyházmegyei felügyelő.

Mikolás Kálmán- s. k.
esperes.

A szerkesztésért felelős:
SZÁNTÓ RÓBERT

A kiadásért felelős:
FRITZ LÁSZLÓ
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Szerkesztöség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, XI., LENKE-ÚT 56.

Kiadja:
AZ ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG.

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.

Megjelenik minden va s ár n.ap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

PROTESTÁNS
Amikor a speyeri protestáció után gúnyo-

san protestánsoknak .nevezték az igazság baj-
nokait, öseink vállalták ezt a nevet, nemcsak,
hanem az evangélikusok és reformátusok közös
nevezőjévé avatták ezt a szót és a mögötte álló
gondolatot. Négyszáz év telt el azóta és ~ gon-
dolat alatt marsoltak evangélikusok és refor-
mátusok, egyháziak és világiak' hol a Golgo-

, ' tára, hol a győzelem hegyormára. Ez a négy-
száz esztendő olyan lelki kapcsolatokat terem-
tett a két külön keretek között élő, de azonos

.alapokon álló egyház és hívei között, hogy e~-
beri praktika meg nem lazíthatja azokat. AlI
ez különösen magyarországi vonatkozásban.

A magyar protestantizmus történetében
annyira azonos a sorsa a: két egyháznak, öröm

, és bánat annyira egyenlő mértékben érte, siker
és vereség, győzelem és gálya annyira egyenlő
mértékben osztatott ki számukra, hogy az evan-.
gélikus a maga sikerének érezte, ha a refor-
mátus ügy győzedelmeskedett és esetleg az
evangélikust találta.' az az ütés, amely a refor-
mátus testvérnek vólt szánva, Sok helyen Ca
nagygeresdi egyezmény felbontásáig) egymás
templomait használtuk és közös gyülekezeteket
alkottunk ott, ahol az egyik gyönge volt az ön-
álló életre. A nagygeresdi egyezmény felbon-
tása dacára különben ma is vannak helyek,
ahol a két protestáns egyház hívei egy gyüle-
kezetet alkotnak.

Ravasz László dr. évi jelentésében foglal-
kozik ezzel a kérdéssel és olyan határozott és
férfias nyiltsággal tesz vallomást a protestáns
testvériség mellett, hogy ennek hatása nem ma-
radhat el. Mi nem mehetünk el egymás mellett
közönyősen, deirem is zavarhatjuk egymás kö-
reit, mert valóban ikertestvérek vagyunk, aki-
ket egy anyaméh szült. Ha tehát a nagyszoko-
.lyí evangélikus egyház felsikolt, vagy az oká-
nyi ' református 'egyház adja le a vészjelet:

TESTV,ÉRISÉG.
Mentsétek meg lelkeinket ! - velők oszlásáig
meg kell hallania ezeket a vészkiáltásokat az
egész magyar protestantizmusnak.

Hogy két külön éles profilként kezd mutat-
kozni a magyal" kálvinizmus és a magyar luthe-
ranizmus? Ez valóban nem baj! Sőt ez az ideál,
amelyet meg kell valósítanunk, hogy külön-
külön felerősödve, .külön-külön kitermelve ma-
gunkból azokat az értékeket, amelyek az evan-
gélikusságban és a reformátusságban megvan-
nak, annál nagyobb eredménnyel tudjunk fel-
lépni, amikor itt van a közös munkának, a kő-
zös demonstrációnak, a lelki adományok köl-
csönös kicserélésének ideje.

Nem tagadható, hogy az utóbbi időben egy
és más dolgok miatt szenvedett kissé ez a test-
vériség. De korai volna 'ebből arra következ-
tetni azoknak, akiknek érdekükben áll zavart
támasztani köztünk, hogy az evangéliumi test-
vériség kötelékei lazulóban vannak. Ha szenve-
dett ez ~a testvériség, a szenvedés csak lokális
jelentőségű lehetett. Mindig .voltak és vannak,
akik a maguk kis egyéni érdekeiknek fácskái-
tól nem látják a szent közösség erdejét. Mindig
vannak, akik fanatizmusukban még a vértest-
vérrel való közösséget is képesek megtagadni.
De ez nem érintheti a nagy, az egyetemes kö-
zösségeket.

Mi is valljuk, református testvéreink is
vallják, hogy minden ember bűnös! Mi ,is, ők is
azt hirdetik, hogy Jézus a Krisztus és csak az,
ő szentséges vérehullása szabadíthatott meg
minket haláltól és kárhozattól. Az isteni igaz-
ság, de egyszersmind 'az isteni kegyelem gondo-
lata ott áll az összes evangéliumban testvérek
élete fölött. Mit akarunk tehát? Ellentéteket
támasztani a testvérek között azért, mert az
egyik kereszttel, a másik csillaggal jelöli azt a
helyet, amelyben a hivek imádkozásra gyüle-
keznek össze?
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A kereszt alatt is, a csillag alatt is őszinte
hittel zeng a zsoltár és az imádság és végered-
ményben ez a fontos és nem a vallásos életnek
azon külső velejárói, amelyek emberek alkotá-
saiként élnek az egyházban.

Ravasz László dr. meleg testvéri kezét
megfogjuk és rajta keresztül annak a reformá-
tuss ágnak a kezét, amellyel négyszáz eszten-
deig együtt jártunk és a jövendőben is együtt
akarunk maradni'!'

Megoldatlan problémák.
Mindinkább nyilvánvalóvá lesz az a mér-

hetetlen kár, amelyet a mult századból ránk
m-aradt rácionálís teologia és az annak emlőin
táplálkozott lelkészi generáció egyházunknak
okozott! :ms mindinkább' nyilvánvalóvá lesz,
hogy vissza kell térnünk 'az ideális teologia
legstriktebb követeléseihez. A szekták elhara-
pódzása is csak annak a jele, hogy a szellemi
elhivatottságának tudatára ébredt kereső lélek
csak ott tud megnyugodni, ahol a legpozitivebb
hitet és 'vallást találja. Mentsük, ami menthető,
építsünk, ahol építeni lehet!

Egyházunknak számtalan megoldatlan pro-
blémája van! .

Megoldatlan a diakonia kérdése. Diakonisz-
sza anyaházakra van szükség. Diakonusképző
intézetünk nincs! Pedig ma már minden kétsé-
gen felül áll, hogy nagyobb gyülekezeteket nem
kormányozhat és táplálhat csak 'egyedül a lel-
kész. Szüksége van segéderőkre, akik harmo-
nikusan összeműködnek és széles vonalon indí-
tanak offenzívát a minderiírtt fellelhető tuda-
tos, vagy öntudatlan hitetlenség éS,a minden
tespedés okát jelentő közöny ellen. Egységes
tervszerű munkára van szükség a hitélet inten-
zívkiépítéséhez. A· diakonissza anyaház ak
munkáját az egyház szükségleteíhez képest ki
kell építeni. Diakonisszák és diakonusok neve-
lését intézményesen biztosítani kell. Jogi hely-
zetüket a gyülekezetben és a lelkészhez tisz-
tázni kell, mert sokszor áll fenn az az eset, hogy
az alkalmazó egyház, vagy lelkész nem is tudja,
hogy mit kezdjen munkatársaíval és hova ál-
lítsa őket, mert nincs tisztában munkakörükkel
és feladataikkal. Pedig az aratnivaló .sok ! Csak
legalább tanfolyamoka trendezhetnénk, ahol
hosszabb, vagy rövidebb idő alatt -kiképez het-
nénk egyes buzgó és odaadó embereket a szent
szolgálatra!

Megoldatlanok a belmisszió kérdései! Hol
vannak a belmissziói szövetségek, melyeknek
minden gyülekezetben meg kellene lenniök és
magasabb fokon kiépítve, egyházmegyei és ke-
rületi szövetséggé kellene kiépülniök? A Luther
Szövetség meg van ugyan, de miért nincsenek
el1enőrző ,szervei az alacsonyabb fokokon?
Miért nincs belmissaiónárusa ?Mié:llt nincsenek
folyton utazó egyházmegyei ~agy kerületi mísz-
sziói lelkészek?

Megoldatlan a sajtokérdés is. Miért nem'
kötelező a Harangszó, a Misszióegyesület és az
Evangélikus :mlet kiadványainak terjesztése?
Miért nincs egyházunknak kolportőrje? Ma a
transzparensek és reklámok világában élünk,
.hol van az evangéliom világító fáklyája? Meny-
nyire elhanyagoltak és szegények különös en 11
német és tót ajkú gyülekezetink röpiratokban
és ingyenes hitébresztő iratokban! Hiányzik
belőlük a missziói lélek! Mennyire ismeretlen a
legtöbb helyen még a külmisszió: milyen kevés
áldozatot hoztunk még érte!

Ifjúsági munkánk nem egységes és nem
szervezett. Különösen a földmíves ifjúság gon-
dozása teljesen elmaradott. Mit várhatunk a
,jövőtől, ha nem tartjuk fogva az ifjúságot?

Bibliaköri munka? Vannak-e aktív részt-
vevői ennek? Vagy ha itt-ott megnyilatkozik
egy-egy lélek és a szent lélek indítása folytán
bizonyságot akar tenni, akkor kifesztíjük az el-
lentmondás esernyőjét és vétót mondunk azzal,
hogy nem 'akarunk "szektáriusoklat" nevelni?!

Vasárnapi iskola? Mennyi áldás van rajt
ott, ahol meg van és mennyi ígéret a 'jövőre! De
mily tespedés, ahol hiányzik ez;a munka l

Mindezek felett ott áll az örökös panasz:
nincs reá fedezet! Ahol hit van, ott van imád-
ság is, ahol imádság van, ott Isten megnyitja a
fülét és szívét és ahova Isten odafordította or-
cáját, ott van áldás is és pénz is! Keressük csak
a megoldás lehetőségeit és kérjük Istea=meg-
áldó szent lelkét és mindezek megadatnak ne-
künk!

Jó volna, ha a zsinat ezekre is felfigyelne! ;
Fuchs János.

Az esküvésről.
lilletünkben komoly, nagy, szerepet játszik az

esküvés. Ezzel kelünk házasságra, ezzel lépünk hava-
-talunkba, ezzel mentjük meg tanubizonyságunk alkal-
mával az igazságot.

Mégis, Krisztusunknak evangéliumát elolvasva,
megütközve látjuk, hogy az általunk megengedett eskü
Krisztus tilalmába beleütközik, aki Máté ev. V. 34.
verse szerint azt mondja.: "Egyáltalában" ne esküd-
jetek.

Régi zsidóknál az eskü megengedett :dolog volt,
az őskeresztyének az esküt kerülték. a mai keresztyé-
nek meg "bizonyos fontos és ·komoly" esetekben meg-
követelik az esküt. .

Kinek van igaza? Krisztusnak-e, aki félreérthe-
tétlenül és minden kívételt kizárö módon megtiltja az
esküt, avagy az egyház tanítóinak, akik Krisztussal
ellentétben meg-engedik és kultiválják?

Egyházunk pl. az "Ez az én testem" igéket .szö-
szerint értelmezi és kánhoztatja a másfajta tanításo-
kat. Pedig amilyen világos és félreérthetetlen az "Ez
az én testem" értelme, olyan világos az "Egyáltalábán
ne esküdjetek" tilalma is, melyet a mai kor sok min-
dennel megalkuvó keresztyénsége egyszerüen figyelmen
kívül hagyott, kiszolgáltatván az Isten nevét a legna-
gyobb meggyalázáJsoknak. .

Mert látjuk az életben, hogy az eskü által kötött
házasságokkal milyen "játék" folyik. Megesküdnek fl;

párok és 1-2 év mulva elválnak. Az eskü alatt igért
hüséget bizonyos "kényszerítő" körülmények nyomása
alatt megtagadják és míntha csak nem is esküdtek
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meg' volna -- szétválnak. A 12 éves 'konfirmáltattat
sok helyen megesketik a "hűségre". Vajjon ilyen kor-
ban tudatában vannak-e azok az eskü halálos komoly-
ságának?

Azonkívül minden választásnál - legyen az bi-
zottsági tag vagy csőszválasztás - ott van a bizalmiak,
a jegyzők stb. esküje, mintha bizony az egész ügy
volna olyan horderejü, hogy az Istenre való hivatkozás
nélkül el sem volna végezhetö, holott egy egyszerű
.becsületszóra való fogadás is elég volna az egész
ügyhöz.

Látjuk az életből, hogy a jellemes ember számára
elég az adott szö kötelező ereje és az eskü nélkül is
megteszi azt, amit ígért. Labilis jellemű egyénnél pe-
dig még az eskü ugyancsak mít sem ér, mert az csak
azt nézi, hol és .míér-t bujhat ki kötelességei alól.

Ezért azt állítom, hogy minden bün önmagában
véve csak egyszeres súlyú, de hatványozottabban sú-
lyooSsáteszi ugyanazt a bűnt az, ha az egyben és első-
sorban eeteüseeaé« is. Krisztus Urunk is mintha csak
azt mondotta volna: Ti gyarló erőtelen emberek! Minek
keveri tek be kicsinyes földi ügyeítekbe az Isten nevét '?
Eskü alatt Igértek valamit, hogy megteszitek és nem
számoltok előre nem látható eshetőségelokel, melyek
miatt szépen félreteszitek az esküt és a "körülmények
kényszerítő hatása alatt" olyat cselekesztek, ami az
é1'vényteleníthetetlen esküvel ellenkezik?! ...

Az esküvel tetbonthatatlommá kovácsolt házassár
got -felbonrjátok: . .. Minek akkor az eskü? . .. vagy mi

\ jogon merítek az .Istennek tett kötést szétszaggatni ?
Hivatalba lépsz? Hogy mersz te esküvel igérni hűsé-
get és buzgóságot, amidőn egy hajszálat sem tehetsz
a fejeden fehérré vagy feketévé?

Az igen és a nem tökéletesen elegendő kell, hogy
legyen életünkben és a legkisebb hazugságot oly szí-
gorúan kellene' elbírálni, mintha az esküszegés lett
volna. Ez volna a helyes.

Pál apostol ugyan apostoli munkájának ígazolá-
sán'l~iJ'sten~tanubizonyságá'raJhivatkozik (II. Kor. 1:23;
Gal. 1:20.), ámde ez nem szelgalhat alapul a mi -
jövőre vonatkozó - esküvéseinknél, különös en nem
akkor, amidőn világosan áll Krisztus mondása: Egy'"
általábron ne esküdjetek, legyen a ti szavatok igen-
igen, nem-nem, mert ami ezenfelül van, az a gonosz-
tól van. Eszerint minden "gyakorlati" érv - ha az még
oly praktikus is - minden mego'kolás és szempont,
amely túllépi az igen és nem határát - a gonosztól
van. Ha pedig Krisztus Urunk ezt így rnondja, az ö

egyházának nem lehet oly véleménye, ami a Fejével
ellenkezik.

Ne adjátok a szent dolgokat az ebeknek. A vilá-
gon nincs más oly vallásos szent cselekmény, mint az
eskü. Eppen ezért, nem szabadna olyanoktél esküt
venni, akik talán már előre elgondolták, hogy azt be
nem tartják, vagy egész életükön látszik, hogy nem
valami Istenfélő életűek. Az ilyeneknek csak kárára
van' az eskü.

Hányszor történt' meg, hogy a vőlegény illuminált
állapotban merte letenni az esküt.

Es vajjon - kötelességmulasztásnál, panamáknál
- esküszegés címén külön mikor büntettek meg
valakit ?

Es miután senki élő emberfiában nincs annyi
garancia, hogy esküjét önerejéből betartsa - mínd-
nyájunkat fenyeget a veszedelem, hogy elkövetö és :
mulasztó vétkeink súlya csak tetéződik, ha azok egy-
ben egy esküszegés folyományai ...

Isten ezzel a tilalommal az ö fenségességét és
méltóságát akarta megőrizni, hogy mí még oly ügyek-
ben - amelyek számunkra olyan nagy dolgok - se
zavarjuk öt örökös és gyerekes tanubizonyságul való
hívogatásunkkal.

A'ki kevésen hü, az sokon is hü. Aki egy igen
és nem szócskával kötött fogadást egy életen át meg-
tart, ott fölösleges az eskü. Aki meg a kevésen is hű-
telen, -vagyís aki játszani mer a becsületszavával, an-
nak az esküje is kárbavaló, mely csak súlyosbítja bű-
neit és ítéletét.

Azért hoztam fel ezt a kérdést, hogy hosszú időn
át kijegecesedett ezen véleményemet olyanok elé- is
tárj am, akik, vagy igazat adnak ebben, vagy maga-
sabb vagy mélyebb bölcseségükböl megadjá'k a helyes
felvilágosítást nekem és míndazokhak, akik e kérdés-
ben szerte e hazában érdekelve vagyunk.

Ijorgulya Endre.

FIGYELÖ.
G,yőrben hallottam. Jót nevettem rajta. A

történetben rejlő morál míatt sietek tovább-
adni. _Győr közelében van egy falu, ennek a fa-
lunak egy nem éppen bölcseségéről, de annál
inkább fanatizmusáról nevezetes plébánosa, A
lakosok .reformátusok és katolikusok vegyesen.
Békés egyetértésben éltek mindaddig, amig ez
a plébános oda nem került. Azóta ott is dúl a
felekezeti harc. A plébános egyenesen megtil-
totta hiveinek, hogy a kálvinista eretnekekkel
érintkezzenek. Akik pedig mégis olyan vakme-
rők, hogy ezt a tilalmat áthágják, azokat a po-
kol borzalmaival és kínjaival fenyegeti meg.
Történt egy este ... vak sötét volt és nagy sár
az úttesten ... hogy a plébános hazafelé tartott
és eltévesztvén a lépést, amilyen hosszú és ne-
héz volt, olyan nagyot zuhanta sárban. Semmi-
képen nem tudott feltápászkodni. Segélykiáltá-
sára figyelmes lett egy arra léptető magyar és
közel került. Megismervén a plébános urat,'
nagy készségesen nekifogott, hogy talpraállítsa.
Ezenközben azonban a plébánosnak eszébe ju-
tott valami. Megálljon kend! - szólt - az üd-
vözítő katelika anyaszentegyházhoz tartozik-e
kend? -- Nem én, kérem szolgálatjára.vén kál-
vinista vónék! - Igen? Akkor köszönöm, nem
veszem igénybe szolgálatát! - Úgy is jó - fe-
lelt a szíves polgár - és gyöngéden. visszaen-
gedte a plébános urat a sárba ... Léptei mind-
inkább távolodtak, már már elhaltak a messze-
ségben. A plébánosnak mégis !kezdett kissé bor-
sódzni a háta a kényelmetlen helyzetben ... Izé,
hogy is híj,iák... szólt a mi emberünk után.
... megtenné, hogy beszól a plébániára, küld-
jenek onnan valakit segítségemre.- De Tisz-
telendő úr, kérem alássan, hiszen én kálvinista,
vagyok. .. szólt és nyugodtan ment tovább az
éjszakában ... Hogya plébános azon _az estén
nem függőleges helyzetben közelítette meg fa-
lusi -Iakát, arról a falubeliek tudnak. De lelke
üdvösségét legalább nem kockáztatta,

o o
A "Soproni Hírlap" 1934. december 1.'szá-

mában látott napvilágot ez a hirdetés: "l~~-jÓ
bort akar inni az ünnepekben, úgy keresse fel
az Isteni Megváltó Leányainak bormérését. Gr.
Klebelsberg Kuno u. 4." Megállapitjuk ebből,
hogy az Isteni Megváltó Leányainak (apáca-
rend ) bormérésük, magyarul korcsmájuk v.an.
Megállapít juk továbbá, hogy nézetük szerint az
ünnepeket csak boroskancsók mögött ülve le-
het megünnepelni. Öh Isteni Megváltó, de távol



4. oldal. EV ANGELIKUS ELET 49: szám

élnek Tőled a Te "Leányaid", akik korcsma-
cégérnek akasztják ki a Te nevedet! ...

o o

Egy evangéliumi hittestvérünk egyik kato-
likus lelkész ismerőse előtt félig panaszkodva,
félig Nádolva-kikelt a katolikus egyház kímélet-
lensége ellen a reverzálisok kérdésében. A jovi-
ális Jelkész erre így felelt: ,;Ugyan kérem, pap-
jaik nem tudnak jó tanáccsal szolgálni ? A pro-
testáns, fél legyen a házasságkötés előtt kato-
likussá, utána térjen vissza régi vallására és
saját. nemebeli gyermekeit megmentette egy-
háza számára!" - Megnyugtatjuk ezt a türel-
met és megértést mutató ' katolikus lelkésztest-
vérünket, hogy, ezt az utat mi is ismerjük, de
nem léphetünk "reá, mert a hit dolga nem játék
és mert éppen a vegyesházasság megkötésénél
kell hitben testvérünknek állhatatossága pró-
báját letenni. A fenn javasolt módozaton akár-
hány egyháztazunk "kijátszotta" már a rever-
zálistörvénvt, de ez az eljárás nem gusztusunk
szerint való es nem méltó azokhoz, akik a
Krisztus evangéliumának világosságában jár-
nak.

t Kunst Irén.
II.

Bár Németországban született s a munkamezőn
való kidőléséig német missziói társulat tartotta el,
magyarnak vallotta magát mindvégig. Nemcsak úgy,
mint a világjáró művészek, akik nagy, kegyből néha
a mi 'kis hazánkba is eljönnek vendégszerepelni. :Élet-
rajzából kitűnik, hogy a Neres Pálné Nőképzőben
oltották mélyen szívébe a hazaszeretetet. Ez a haza-
szeretet 50 évvel később is kiütközött rajta, amikor
csonkán maradt életrajzi vázlatának utolsó soraiban
Jézusról ugy beszél, mint "forrón szeretett Hazánk"
"Megváltójáról". Ezt a szót: "Hazánk" - nagy betű-
vel írva.

Jellemének alapvonása volt a hűség. Akkor, ami-
kor ö kiment a 'külmisszióba, oly embrionális állapot-
ban volt ,a külmisszió mozgalma magyar protestáns
egyházunkban, hogy szó sem lehetett magyar alapon
való kiküldetésről. :És ő a német testvéreknek soha
sem felejtette el, hogyamunkábaállítás ajándékát
nekik kellett köszönnie. Hűségéből mag-yarázható, hogy
akkor is a liebenzelli német missziói társulat és a
Német Missziói Imaszövetségnek kötelékében maradt,
amikor már az itthoni külmissziói gárda is vállal-
hatta volna eltartását. De inkább' szerzett maga
helyett egy' m.z ik nemet kinai misszionárius nőt, 'Vasel
Matild személyében, akit a magyarok tarthattak el.
Leánykert barátnője, özv. dr. Misley Sándorné volt eb-
ben leghűségesebb munkatársa, aki egész a legutóbbi

'évekig - az akkor még velünk közös, 1933 óta pedig
tisztán ref. jellegű Külmissziói Szövetség 'keretében
szervezte ~eg ezt a szelgálatot. "

Sok szó esik arról, hogy ha a mazyarok a magu-
kénak is, de vajjon az evangélikusok is a magukénak
tekinthetik-e öt. Mikor ezt a kérdést említjük, távol
áll minden pártoskodási szándék. Csupán néhány kö-
rülményt 'kell az' utókor számára megörökíteni. Az a
lelki ébredés, amely a mult század vége körül hazánk-
ban áldottan kibontakozott, a világ természetéből
folyólag nem volt sajátosan felekezeti. ,,\zokban az' ala-
kulatokban, amelyek ,a Lélek tüzének. fokozói voltak,

reformátusok és evangélikusok egyaránt otthonukat
fellelték. Hogy a mozgalom nem helyezkedett el job-
ban az ev. egyházban, annak a' mi egyházunk elzár-
kózása, nem a mozgalom református volta a -magya-
rázata. Hogy mindjobban reformátusra vált, annak oka,
hogyaref. egyházból a lelkészek s egyéb vezető egy-
házférfiak jobban felismerték a mozgalom nagy je-
lentöségét s lehetövé tették annak a történeti egyházba
való bekapcsolódását. így is évtizedekig tartott, még
a ref. egyháznál is, míg az egyházi köztudat egészen
a magáénak ismerte el azokat a szervezeteket, amelyek
ebből a század eleji megmozdulásból származtak

Annyi bizonyos, hogy Kunst Irén sok fájdalom-
mal látta szerosabb értelemben vett egyháza akkori
értetlenségét e lelki ébredéssei szemben.. De ez nem
tette hűtlenné. Nem tartozott azok 'közé, akik remé-
nyüket vesztve, inkább a ref. egyház felé fordultak.
Hálás volt s hűsége folytán messzemenő kijelentéseket
is tett a ref.-oknak köszönhető lelki támogatással kap-
csolatban. De evang. kapcsolatait is ápolta és lelki
épülésre azután is rendszeresen felkereste a Deák-téri
templomot, amikor személyes lelki otthonává a Hold-
utcában székelő skót misszió és német ref. egyház vált.

. Kikerülve a misszióba, a társulat túlnyomóan ev.
jellege, ev. munkatársak többsége szintén a .mí vona-
lainkon tartották öt. Hogy szíve mélyén mennyire
evangélikus maradt, az akkor tűnt ki, mikor a lelki
ébredés nálunk is az egyházon belül kezdett jelent-
kezni s ö örömmel szemlélhette a külmisszíóí felelős-
ségérzés előtt való kaputárást. A kínai munkamezőről
való első hazalátogatása alatt még alig juthatott evang.
gyülekezetekbe - kivéve a Deák-téri német egyházat
- de 1920-ban tartott körútján már vidéki ev. gyüle-
kezetek is szerepelnek. 1932-ben pedig már a mí Misz-
szió Egyesületünk szervezte körútját s szinte 'kizárólag
ev. gyülekezetek szerepeltek egyébként legnagyobb
rnéretü magyar körútján. Mily örömmel ment, még a
kis helyekre is! Pedig a 'német -inisszió vezetősége erő-
sen ráparancsolt, hogy a küszöbön levő harmadik kínai
út előtt kímélje magát. De. ö ebben nem tudott egészen
szöt fogadni. Erezte, hogy ez az utolsó s hogy köteles
ezzel éppen a mi magyar ev. egyházunknak.

Melletünk való érzése tünt ki ebből. Abból ís
mikor a Kínai Luther Kis Káté-tanításáról, meg ~
Luther Márton tiszteletére Mártonnak keresztelt: Yang
Mártonkáról, - egy kínai papból evangélikussá lett
lelkész fiáról - beszélt ragyogó szemekkel.

Hü volt ebben a teleintetben is. Nem is az a
kérdés, hogy ő mellettürrk volt-é, -hanem hogy mi
voltunk-e eléggé mellette! Úgy, ahogy' az Istennek
Kunst Irénben felkínált nagy ajándéka megérdemelte
volna. Le kell hajtani a fejünket, - mélyen megaláz-
kodva a múlt mulasztásaiért. S vígasztalódni csupán
azzal -, hogy élete utolsó pillanatában igyekeztünk
pótolni a mulasztottat s a lehetőség szerint éreztetni
vele, hogy mennyire szeretnénk 'a míénknek is tudni öt,

Es ö meg is értett valamit ebből. Mind sürübben
jöttek levelei s nagyon hálás volt azokért, a csomagok-
ért; melyeket ez utóbbi időben a budapesti női csoport
s még egyes vidéki köreink is küldték hozzá munkája
támogatására. Utolsó küldeményeink már csak a sír-
jára érkeztek.

Az Úré volt az ö élete s azért Iehetett ő sokaké.
S most, hogy elment, fog kitünni, hogy kiké lesz leg-
inkább. Azoké, akik leghűbbek lesznek emlékéhez!
Misszióegyesületünk március 12-én készül nagyobb em-
lékünnepélyt rendezni. Akkor lesz két éve, hogy utol-
jára volt Misszióegyesületünk összejövetelén. :Életrajzát
és munkájának méltatását tartalmazó emlékkönyvet, -
egy vetített kép-sorozatot készülünk kiadni. Addig is
legyen e pár sor pálmaág, amelyet egyházunk nevében
helyezünk el az Öáltala oly forrón szeretett s oly sok
szenvedéssel tiport kínai földből kidomborodó sírhalmán.
.Ielenések 14:12.

G4nc$ Altuiár,
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Hogyan gondolkozik
Európa keresztyén ifjúsága?

A Gyakorlati Keresztyénség Világmozgalmának
ifjúsági bizottsága pályázatot tett közzé, melyben a
'14-19 éves európai ifjúságtói dolgozatot kért a követ-
kező tárgyról: "Krisztus és a világ testvériség" . Ösz-
sz~sen294 dolgozat érkezett be, közöt tük 30 magyar
nyelven. ,19 nemzet ifjúsága vett részt a pályázaton.
A kitüntetett 177 pályázó közül magyar 11.

A 'beküldött dolgozatok bepillantást engednek
Európa keresztyén ifjúságának gondolkozásába és meg-
mutatják, hogy ifjúságunk hogyan' ítéli meg korunk
uralkodó problémáit.

E dolgozatok elsősorban rámutatnak a jelenleg
mindenütt megtalálható félelemr.e, aggódásra és arra
a megrázó benyomáera. hogy olyan korban élünk, mely-
ben minden téren határtalan zavar uralkodik. "Mi
olyan korban élünk, mely félelemmel tölti el az embert"
- írja egy orosz szöveg EsztországbóL - Mintha
puskaporos hordón ülnénk, amelyet egyetlen szikra
felrobban that. Olyan korban élünk, melyben az isten-
telenség és a vallás elkeseredett harcot vív, mintha ket
birkózó .görcsösen szorítaná egymást." Ezt a félelmet
néha még inkább kiélezi az a mélységes elkeseredés,
amit a háborúra, való visszagondolás kelt: "Megölt
atyáinknak emlékműveket állítanak - jegyzi meg egy
lengyel - míg mi árvák a háború 'eleven emlékei
vagyunk."

Az általános félelmet és nyugtalanságot még éle-
sebbé teszi a kritikai szellem, mely különösképpen a
nemzeti és nemzetközi politikai szervezeteket vette
célba. Az ifjúság kifejezi a fölötti kíábrándulását, hogy
ezek a szervezetek koránt se töltötték be' a hozzájuk
fűzött várakozás okat. Ezért optimizmus ból sarjadó
szimpátiájának ad kifejezést az együttmunkálkodás

"minden olyan formája iránt, amely önkéntességen ala-
pul, tehát az egyesületi munka iránt, mint pl. a ke-
resztyén ifjúsági világszövetség, a nemzetközi jóbarát-
ság egyházr- világszövetsége, a cserkészmozgalom, stb.

. A világtestvériség olyan megvalósítása, ahogyan
azt Jézus K.risztus állítja szemeink elé, lehetséges-e?
A pályázaton résztvevők nagy része rámutatott arra a

.rorrásra, mely az igazi keresztyénségböl fakad, t. i.a
felebaráti szeretet nagy parancsára. Mégsem volt előt-
tük míndig világos, hogy Jézus nemcsak azt tanította,
hogy szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat, ha-
nem azt is, hogy úgy szeressük őket, mínt Ő, Krisztus
szeretett minket. A résztvevők többsége - mínden-
esetre a legjobbak- közöttük - kiemelték, hogy Krísz-
tus, aki megdícséri a római százados hitét és az irgal-
mas samáriait példaképül állítja elénk, nem, tesz kü-
lönbséget az ö népéhez tartozök és más népek tagjai
között. Mindnyájan aláhúzfák - nagybölcsen - an-
nak a Pál apostol-féle igének a jelent,őségét, mely sze-
rint ;,nincs görögés nincs zsidó, nincs körülmetélés és
körülmetéletlenség" < KoL 3, 11.). Mindamellett sok
résztvev" ca keresztyén szeretetparancs iránti lelkese-
désében határozatlan, érzelmi ömlengésekbe bocsátko-
zott azok felett a jótettek felett, melyeket ez a keresz-
tyén szeretet vitt véghez. S optimizmUsukban teljesen
elfelejtik, hogy a kereszténység már évszázadok óta
létezik, a világ még sincs átváltoatatva.. Emberi szí-
vük belső látása nélkülöz te a való élet iránti érzéket.
Figyelmen kívül hagyták - kevés kivétellel - azt a
rettenetes akadályt, amit a bűn jelent s ezért nem' is
tudták :a Megváltó Jézus Krisztus egész nagyságát
méltatní. Ezért sokan e fiatalok közül - azt hiszem, a
legtöbbjükröl elmondhatom - őszinte, néha szenvedé-
lyes meggyőzödéssel azt a gondolatot védelmezték, hogy
e földön a világtestvériség megvalósításának első fel-
tétele az egyes ember átalakulása, minden embernek
a szívben való újjászületése. Ennek a legmélyebb sze-
mélyes élménynek teremtő erejére építenek; míndnyá-
jan" amely nélkül véleményük szerínt, az összesség át-

"változtatását nem lehet megvalósitaní.

Kívánatos lett volna, ha ugyanazon dolgozat fog-
lalkozott volna a kérdés míndkét oldalával, t. i. az
egyes embernek a Jézus Krtsztus által a szívben való
újjászületésével és a politikai, szocíálís rendnek a Krisz-
tus által minden népnél való megújulásaval.
, Az alapgondolatot, amely ezekben 'a dolgozatok-

ban kifejezésre jut, abban lehetne összefoglalni, hogy
mind az egyes, mind a társadalom ezt a' :világtestvéri-
séget csak akkor fogja megvalósítani, ha' Krtsztus
primátusát feltétlenül elismerik, ha majd Krtsztus lesz
az, eljövendő világépület szeglétköve. A dolgozatok ösz-
szességéből Jézus ezen primátusának lényeges vonásai
tűnnek ki. Az ember sajátságos kötelékekkel vanJé-
zushoz láncolva, azokkal a kötelékekkel, malyekkel a
teremtmény van teremtőjéhez kötve, úgy a föld, mínt
az ezen túl levő örök életben: Krisztus azonosítja ma-
gát a szentségnek és a szeretetnek ez élő ideáljával.
Szeretete valódiságának bizonyítékát' abban látjuk,
hogy a gyűlöletet szeretetté tudja változtatni, hogy
az ellenséget barátta tudja tenni. Krisztus primátusa
igaznak bizonyul az ö szeretete által létrejött testvé-
riség lelki jellegében is: "Az igazi testvériség nem
vértestvériség, hanem sokkal inkább a lélek testvéri-
sége." Krisztus parancsa a szolgálat parancsa, azé a
szolgálaté, amely az önmegtagadásig képes elmenni.
"A pogányság alapelve - írja egy magyar - az ura-
lomvágy, a keresztyénség alapelve a - szolgálat." A
keresztyénség egyedülálló értéke végső sorban is meg-.
válto erejében gyökerezik. Krisztus a' bűn közösségét
a kegyelem közösségévé változtatta. Végül ugyanazon
Atya gyermekeinek a testvérisége teljességre jut az
"integrális keresztyén egységben": "Hogy egyek legye-
nek mindnyájan, amíképpen Te Atyám énbennem vagy
és én Tebenned". (Ján. 17, 21.) "Az Atya és a Fiú
közötti egység - jegyzi meg erőteljesen egy német -
nem érzett és elgondolt egység volt, hanem tény és
valóság". ' .

Hogyan valósítható meg a világon ez a 'valóságos
'keresztyén testvériség? Mindenütt megállapítható a
megértés a "tettek teológiája" iránt, annak, a szük-
ségessége iránt, hogy mínden dolgunkat a Jézus Krisz-
tus szellemében végezzük. A fiatalok sok pontra. nézve
teljesen egyek. Igy pl. a háborút - néhány kivétel-
lel - ellenzik, mert a keresztyénséggel, teljességg-el ösz-
szeegyeztethetetlen "Amikor Jézus, elvette. ,tanítvá-
nyátol a kardot, ezzel az egész keresztyénséget le-
fegyverezte". Kell, hogya háború gondolata számunkra
éppoly idegen legyen, mínt pL a· rabszolgatartás gon-
dolata. Többek nézete az, hogy 'a Krtsztus szerínt való
békének minden faj egyenlőségén alapuló békének, az
igazság- által megvalósított békének kell lenni. "Mi azt
akarjuk, hogy békesség legyen a. kunyhók és a palo-
ták között". Az a gondolat, hogy, a nyomort a ke-
resztyénség által kell leküzdeni; .znert az éhség meg-
öli a lelkeket", többeknél, mint egészen lényeges köte-
lesség lép előtérbe. Mindazonáltal kívánatos volna -
éppen, mível 'ez a meggyőződés oly erös - hogy 'több
világosság legyen a felől, hogya 'politikai és szociális
rendnek a megváltoztatásában az egyházak befolyásu-
kat hogyan érvényíthetík. ,

Bár kevés az utalás 'arra, hogy ennek az egyes
esetekben hogyan kellene megtörténní, mégis igen erös
az az óhaj. hogy az Isten országa a mindennapi élet-
ben megvalósuljon. Egy angol azt hányja szemére a
keresztyénségnek, .hogy Jézus Kriszt.uat "Valami egé-
szen ritka" jelenséggé tette, amit csupán hetenként
egyszer idéznek fel, de egyébként 'távol van a' minden-
napi élettől. Mégis sokan azt' vélik, hogy megtalálták
a megoldást; mert nagy számmal vannak olyanok, aktk
a mai keresztyénség erötlenségével szembeállítják az
öSkeresztyériség rendkívüli életerejét. Az öskeresztyénség
vüáznézetének befejezettségével, mélységes hítbelt kö-

-zösségével. legmesszebbmenő' testvérszeretetével, vala-
mint azzal, hogy vallási és szociális téren. minden em-
bert egyenlövé tett ---: olyan ,hatalmas egységet kénvi-

'p,elt, norrv megtörtek rajta még a római birodalom
,fegyverei is. ' , '
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A fiatalság gondolataiból azt lehet kihámozni,
hogy nekünk vissza kell térnünk azoknak az első ke-
resztyéneknek az őseredeti lelkiségéhez, akik oly ha-
talmas győzelmeket vívtak ki. Azóta az emberiség nagy
családja szétszakadozott, azóta a lényegében egyete-
mes keresztyén világ pogánnyá lett és a nacionalizmus
befolyása alatt a különböző országokb.an számos cso-
portra tagozódott. Ha a keresztyénség újból az a ko-
vász lesz, mely az egész tésztát áthatja, a kor belső
világosságával és feszítő erejével fel fogja robb.antani
a mai világrendet, hogy a szellem legyőzhetetlen ha-
talma által forradalmat támasszon, amelynek nem kell
szükségképpen véresnek lenni ahhoz, hogy mély és
átható legyen. Ehhez azonbarr kell, hogy a keresz-
tyénség legyen minden mindenekben, vagy mint
Berdjajeff mondta: "A vallásnak kell mindennek lenni,
erősnek, mely az egész életet belülről kiindulva, változ-
tatja és világosítja meg."

Az ifjúságnak az az érzése, hogy a nemzetközi
politikai egyesületek elvesztették létjogosultságukat,
és pedig azért, rriert e szervezetek eltávolodtak az élet
forrásától. Viszont hisz az ifjúság abban, hogy eljött
az a pillanat, melyben ismét lelket lehet ezeknek adni.
Igy jöhet el a gyógyulás s bár a tiszt~n e~~eri ~est-
vériség ideálja mellett, mely az emberi gyongesegek
miatt mindig negatív marad, jogosan kétségbe eshet-
nénk azonban senki sem eshetik kétségbe, ha az ab-
szolút. Isten akarata szerinti, keresztyén testvériség
ideálja lebeg lelke előtt.

Bouscharain után közli Virág.

Az én imakönyvem.
N em is olyan régen> eaészen véletlenül ju-

tottam egy imakönyvhöz. Méqis 11,gytűnik ne-
kem. mintha régi_okedves emléktárgy am volna.
Ha könyvtáram polcaira tekintek, ezen a régi
bőrkötéses) ezüstcsattos imakönyvön akad meg
tekintetem s ellenállhatatlan érzés tüzel arra)
hogy kezembe vequem, me!!,símoa,assa~ s ~q,,!
pár mondatot olvassak belole. Sn,rqulo la?11a'/,-
ról évtizedek tiszta> imádság os illata árad fe-
lém. Egészen különleges ez az illat_onem bűvös
és nem misztikus. mégis olyan eqyedülálló és
lélekhez símuló. Mintha a benne lepréselt virá-
ookmak is üde volna a szíve és életet _ielentő a
balzsama. .

Ez imakönuv mellett szekiem. azután aon-
dolkozni azon, .hogy talán nem is iaen. helyes
az) hogy időközönként az i~ádsá!1.0k, is ,=»:
máláson mennek keresztül. En az '/,madsagot is
11,q'l.ltekintem> mint a Bibluit, melynek meg kel!,
őríznie eauéni zamatát) mert íq'J.fsokkal hatá-
sosabba -lélekre. ozae eokkal inkább képes fel-
oldani bennünke-t életünk apró qondjcJ,Íalól s
teljesvalónkb,an odaállít az egy örijk lsten zsá-
mólya elé. Meqqyőződésem az> hogy egy tetie-
sen modernizált BiJblia elveszítené ezt az erejét
éL hatékonyságát. "

Ezt talán. a legjobban bizonyíthatja a Mi-
atyánk. Ez ae imádság hatásosságát nem csu-

'pán a mindennapiasságából nyeri> hanem válto-
zatlanságából. Az állandó) laz örőkké egy imád-
ság összekapcsol őseinkkel. Ennek ereje pedig
vitánfelüli. (Jgy imádkozrr-i nekem> ahogyan
imádkozott az én) hitéért és vallásáért szenve-
dési, sokszor halált vállaló és szenvedő ősapám)

oly erős láncolatot jelent Istenemhez és ezen
keresztül ooüásomhoz, melyet semmiféle Istent)
hitet, vallást meqtaqodáoondoíatáramla: szét-
tépni nem képes.

Az én imakönyvem 81 éves. Nem nagy idŐ
még 'uallásu'Y/)ktörténetében sem. De amikor
eg.y-eqy imádsáqot elolvasok belőle> érzem mi-
ként kovácsol össze engem anyolcvq,névelőtti
hittestvéremmel. Az imákon keresztül ölelke-
zem velök össze s amint a sárquló lapokon meg-
találom már rég elporladt uJjaik nyomát. úqy
árad az imádságok soraiból felém az ő lelkii~'.

Ha figuelemmel kísérjük ae imádsáqok ko-
ronként~ változását) úgy tapasztalnunk kell azt)
hoqu azokban érdemlcaes eltéréseket aliq talá-
lunk. Ez természetes is. lsten az örökké eqy s
Őhozzá mindig csak egy út vezet. Az új imák
az első hallásra talán szebbeknek tünne,1j.fel, de
aki az imr'n.sáqok'.1t ti lelkével fogja fel> annak
éreznie kell azt> hoou az új imádságok veszíte-
nek erejükből selviszik 8rökkévalóságukba ve':
tett reménuűmket, '

Távol -áll tőlem az a szándék. hogy leérté-
keljern. 'az új imádságok/at. Szükség van rájuk:
A száguldQ élet naprol-naora úi eeenoedéseket
zúdít reánk> szükség van tehát új imákra is. Én
csak 'a,réqi imák oédelmében. emeltem fel sza-
vamat. Amiképen oannok régi emlékeink> le-
quenek. régi imáin,k is. Amiképen minden evan-
aélikus tud equ-equ régi equházi éneket> azon-
képen észrevétlenül s kitöröletlef/,ül tanulioi«
mea egy-egy réqi imát is. Én ezen gondolatai-
mat csupán lazért öntöttem beiűkbe. hom" má-
dot adiakIiitteetoéreimnek a felettük való aon-
dolkozásra. mel1j elősegítheti' talán hitéletünk
megerősödését> melyen való b'uzqólkodás úgJl
érzem ma, minden igaz evangélikus elsőrangú

, köteles,sége.
o o

Az én kedves ,imakönyvemnek. melynek -
címe .Lmádsáqok és Bueqolkodáeok' s melu
n/'int második kiadás jelent mea Pesten 1853-
ban) irodalmi 'értéke is van. Sajátkezűleg írott
- eddig ismeretlen -, emlékverset őriz nap1!-
neoű szerzőjétől, Székács Józseftől. Székács
József 0809-1876) .a kiváló evangélikus püs-
pök> a nagyhatású egyházi szonok, mint isme"
retes kora irodalmi életének is egyik vezére
volt. Kitünő költő és műfordító smint ilyen a
Magyar Tudományos Akadémi'a és a. Kisfaludy
Társa:ság tagja.

A be}egyzés Pesten kelt 1863 mártz. 28-án. •
.Jnisen e könyv> ha szerencse mosolyg jó lany-

tea körü~ed~ .
Nyujtson) hog,yha 'borús életed> éoi viaaszt.
Hogy bár rózsák> bár tooieek: kozt foiyjon a

pálya
Biztos légyen a hit és vele biztos - az üdv.

( Az utolsó -sorbasi 'a »hit'> és »üdv)~ szavak
aláhúzva). .

Lehet-e szebb ajánlással adni imakönyvet
egy leánykának? Vajjon ki volt ez a leányka?

, Hol takarja porait la sírhalom? Ezekre a kérdé-
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sekre már talán sohasem kapok választ. De itt
vein az imakönyv> a maga bájos réqiséqéve! és
nagyszerűségével. És rajta keresztül örök életet
kapnak bennem a nagy püspök> a >jó lányka»
é~ mindazok, akik valaha is imádkoztak belőle.

Károsy Pál.

. A zsinati bizottság
s egyházi föhatóságok figyelmébe.

1. Az Egyházi AlkotmáJny 256. §-ának megváltoz-
tatására vonatkozó javaslattal kapcsolatban legyen
szabad egyet-mást a zsinati bizottság szíves figyelmébe
~~a~m. .

Magyarbóly anyaegyházközséghez tartozik Iván-
dárda, Borjád leányegyházak és Siklós fiókegyház,
valamint vagy 30 községben szétszórt ev, hívek.
Magyarbóly politikai község határa kicsiny. A Ma-
gyarbólyban ~akó ev. hívek jórész ének nagyobb
birtoka van a közvetlen szomszéd Villány, Beremend
stb. község határában, melyek egyházilag szórvány-
községek. Van olyan anyaegyházban lakó, kinek a ma-
gyarbólyi határban egy, a közvetlen szomszéd határban
50 hold földje van. Az igazság alapján a törvényt úgy
kellene megarkotní, hogya Magyarbóly községben lakó,
a Magyarbólyhoz tartozó szórványközségben (tehát
filia vagy fiókegyházközség nincs benne) levő birtoka
után hasonló "mértékben adóztassék meg, mint az
anyaegyházközségben levő birtoka után. A Magyar-
bólyban lakó, a szomszéd szórvány község határában
levő földje termését, mind Magyarbólyba hozat ja ~ itt
dolgozza fel és értékesitt. Lehetetlen és igazságtalan
állapot volna, ha egy anyaegyházban lakó, az anya-
eg,yh!l:~~R;LtarJ.9!1ózórvá~yJ:!an Ievö _.birtoka után ke-
vesebb mértékben volna megadóztatható, mint a köz-
vetlen Lakóhelyén levő birtoka után.

Egy másik példa. Mondjuk Magyarbólyban van
egy jómódú ev. családnak 100 hold földje, a család
állandóan Budapesten lakik. A 100 hold föld, mely ott
van a templomunk mellett, az eddigi Alkotmány értel-
mében az anyaegyház javára nem adóztatható úgy meg,
mint egy itt lakó, kinek nyomorult öt hold földje van.
Magyarbóly község határában levő ev. birtok - bár-
hol lakjék is tulajdonosa, az ezután járó politikai adót
is teljes mértékbenItt fizeti - Magyarbóly anyaegyház
javára ugyanolyan mértékben legyen az egyházi adó
kivetés alapja, mint a helyben lakóknálo Budapesten
persze csak személye után fizetne, de nem a magyar-
bólyi birtok után.

Filiák és fiók, missziói gyülekezetek, míután
önálló háztartásuk van, hisz templomot, iskolát, kán-
tortanítót tartanak fenn nagy költséggel, községük
határában levő összes ev. birtok után, bárhol lakjék
is tulajdonosuk, egyforma mértékben vethessék ki az
egyházi adót. Ha az egyházban lakónak a filia vagy
fiók, missziói egyházközség terül etén van birtoka, ter-
mészetesen e birtokra az anyaegyház semmiféle egy-
házi adót sem vethet ki.

A szórványban lakó ev. hívek rendszéres meg-
adóztatására nézve is kellene egy általános törvényt
hozni. Hisz egész egyetemes egyházunk szórváJnyegy-
ház, hát mért bujjanak ki az adózás alól a szórvány-
hívek, kiknek igen tekintélyes vagyonuk és birtokuk
van a szórványokban?! """""Magyarbólyhoztartozó szór-
ványbeli hívek házaspár után évi 2 pengót és egyenes
állami adójuk után 5%-ot fizetnek, melyből 316 rész a
lelkészé, 2/6 a tanítóé, 1/6 az anyagyülekezeté, ámde ez
még mindig kevés az a:nyagyülekezet tagjai terhéhez
képest.

2. 'Az adózásról szóló zsinati törvényt jobb meg-
érthetés végett példákkal kellene illusztrálni.

3. A kötelező stóla megváltásTa törvény hozandó.
A legutolsó évek átlaga szerint megváltandó s az el-
vesztett anyakönyvi díjak államsegélyböl pótcJandók.

4. Panaszkodunk az "egyke" miatt, sok a 'gyer-
mektelen, magtalan házaspár s amikor egy gyermek-
telen jómódú házaspár unondjuk egy törvénytelen kis
gyermeket irgalomból örökbe akar fogadni, akkor nem
engedik meg, hogy a véletlenül más vallású gyermek
az örökbefogadók közös vallását kövesse. A 'gyermek-
telen házaspár minden vagyonát az örökbefogadottra
hagyja, a gyermek náluk él, 'lakik s a szülök vallás-
erkölcsi közösségükben nem vehet részt. Ez erkölcs-
telen állapotot teremt, mert hiszen az örökbefogadók,
kiknek választása éppen e más vallásban született
gyermekre esett, e más vallásban a gyermeket felne-
velni nem tudják. Éppen nálunk fordult elő, hogy egy
ilyen gyermektelen ev. házaspár kat. cselédjüknek tör-
vénytelen gyermekét örökbefogadta s kénytelenek
lesznek vallásukkal ellenkező felekezet szertartásában
felnevelni, vagy a törvényt 'kijátszani. Érdekes, hogy
a nevezett házaspár kérvényét, hogy örökbe fogadott
gyermeküket saját vallásukban neveltethessék, az árva-
szék éppen az 1932. évi ev. egyet. kgy. 19-ik oldal 21.
sz, határozata és felterjesztése alapján utasította el.
Az egyházi föhatóságnak éppen a föntebbi erkölcsi
okokból arra kellene törekedni, hogy oly törvény ho-
zattassék, hogy az örökbefogadott az örökbefogadók
közös vallásában neveltethessetc s az árvaszék bele-
egyezésevel azok vallását követhesse.

V. Z.
Ezt a kérdést egyelőre eldöntötte dr. Keresztes-

Fischer Ferenc belügymin. 900/933. sz. a. az egyetemes
felügyelőhöz intézett levele, amelyet lapunk legutóbbi
számában egész terjedelmében leközöltünlk. Szerk.

HIREK. I~
ÁDVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA.

Róma 15:4-13.
A világ megváltását várta. Ezt a várást és

reménySéget a megva.lósulás állapotába hozta
Krisztus megszületése és emberré leuése. Mi
ennek a nagy üdvténynek a közelébe kerülünk
az ujjászületés által. A megváltás ténye a maga
teljes nagyságában azonban csak Krisetus újra-
megjelenése és ítéletre való visszajövetele ide-
jén bontakozik ki előttünk. Mi tehát várjuk
hivő szívvel a Messiás visseaiértét. Ez a vára-
kozás aeonban nem merülhet ki tétlen szemlé-
lődésben. Ezen várakozás közben mindenek-
előtt használnunk kell azt az előnyt> amelyet az
lsten igéjének mérhetetlen kincsei nyujtanak.
Hogy akarja Üdvözítőjét várni> Oiki naponkint
el nem merül az Ige mélységeiben?' Hogyan
akar megállni az örök Bíró előtt> aki előzőleg
,az I sten Igéjének ítélőszéke elé nem állt min-
denmel, amit szólt és amit cselekedett? A vára-
kozás idejét használja ki az ember továbbá az
lsten dicsőí'bésére> aki végtelen irgalmasságá-
ban nem feledkezett meg a bűnös világról. Vé-
gül legyen imádkozási készség benne> hogy e
szüntelenül háborgó és Istentől eltávozó világ-
ban szíve megtalálja a békességet. Békesség
nélkül nincs adventi öröm. Békesség néZkül nem
jutunk az lsten közelébe. Csak) ha ez a háborgó
szív lecsendesedett és érzi) hogy életével> min-
denével egyetemben az lsten tenyerében nyug-
szik) csak akkor alkalmas seuoének. talaja an-
nak az áldásoormatnak bejoqadáeára, amelyet
a krisztusközelség jelent ....
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- Halálozás. Megdöbbentő gyorsasággal szólította
ki az élők sorából az élet és a halál Ura Jancsó András
kardoskuti fiatal lelkésztestvérünket, aki vérmérgezés
következtében alig néhány napi szenvedés után a sze-
gedi kórházban elhúnyt. December 9-én iktatták volna
IDeúj állomáshelyén, Pitvaroson. A tragikusan elhúnyt
lelkészt özvegye és két árvája gyászolja.

- Templomavatás. A borsódnádasdi fiókegyházban,
amelynek hithűségéről és áldozatkészségéről már több-
ször megemlékeztünk, december 2-án adták át ünnepé-
lyes. keretek között a most elkészült szép új templomot.
Az .avatási szertartást D. Geduly Henrik tiszakerületi
püspök végezte. Az Igét 'I'uróezy Zoltán győri lelkész
hirdette.

- Dr. Balthazár Dezső református püspök nov.
15-én töltötte be életének 63. évét. A püspököt születése
napja alkalmából igen sokan keresték fel jókívánataik-
kal és üdvözléseikkel. Lapunk szerkesztősége is csatla-
kozik az üdvözlökhöz.

, - D. Kapi Béla püspököt Fejér vármegye törvény-
hatósági bizottsági tagjává választotta.

- Lelkészavatás. D. Kapi Béla püspök november
22-én Győrött lelkésszé avatta Baráth J(izi:lefvéO"zett
teológiai hallgatót. b

- Házasság. Fülöp Dezső büki evangélikus lelkész
és Barbaríts Ilonka november 22-én házasaget kötöttek.
- N~meth Zoltán tolnanémedi lelkész eljegyezte Edvy
Lenket.

- Orgo~aavatás. A kelenföldi ev.templom orgonája,
am~ly~t a, Ríeger budapesti orgonaépítő cég készített,
elkeszult es december 16-án, délután 5 órakor adja át
rendeltetésének Kemény Lajos budapesti esperes. Az
orgonát Sugár Viktor kormányfőtanácsos, a Nemzeti
Zenede tanára, aki nemes önzetlenséggel ellenőrizte hó-
nap~kon á~ ~z ?rgonaépítést és Weltler Jenő karnagy
fogják.a kozonsegnek bemutatni.
, - A protestantizmus, mint a kialakuló korszellem

címen az Ors~ágos Bethlen Gábor Szövetség és a Ma-
gyar Protestans Irodahrii Társaság együttes előadás-
sorozatot rendez. Az előadásokat december, 1. és 8-án
d. ou.6 órai kezdettel a Kálvin-téri ref. eg'yház'nagyter~
me~en, dec~mber 15~~n pedig a kelenföldi ref. egyház
tanacstermeben tartják, Előadók: Dr. Halasi Nagy Jó-
z~ef, Dr. H. Gaudy Lászlo, Dr. Prőhle Károly, Lech-
mtzky Gyula, Pass László és dr. Karácsony Sándor.

- A váci evangélikus Nőegyesület dec. 6-9-ig
rendezi immáron ötödik évi karácsonyi kézimunka-kiállí-
tását magas müvészí müsorok keretében. Á kiállítást
dr. Krakker Kálmán váci polgármester nyitja meg de-
cember 6-án, délután' 6 órakor.. '

, - Sopronban, nov. 25-én vallásos estét tartot-
tak a templomban, amelyen D. Pröhle Henrik pozsonyi
lelkész tartott előadást "A keresztyén család a jelenkor
küzdelmeíben" címen. Ének- és zeneszámok követték az
előadást.' ' ,

- A Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület decem-
ber 1-i teadélutánján Kemény Lajos esperes tartott
~egkapó ..elő~dást az emberi élet szépségeinek és apró,
tiszta oromemek megbecsüléséről. Szerepeltek még: dr.
Fehér Elemér és R. Harnischfeger Teréz operaénekesek.

- Szeretetvendégséget rendezett az angyalföldi
Luther Szövetség december 2-án, .amelyen változatos
műsor keretében dr. Hilscher Zoltán és Rimár Jenő be-
széltek az egybegyültekhez. .

- Szentes. Dr. Mátéffy György ügyvéd áldozat-
készségéből az egyház megcsináltatta a háború alatt
leszerelt orgonasípokat és teljesen rendbe hozatta érté-
kes orgonáját. Az ifjúsági Luther Szövetség a reformá-
ció emlékére szépen sikerült vallásos ünnepélyt tartott.
Nov, 25-én pedig az ev. nőegylet templomi hangver-
senyt rendezett, melyen Egyed Aladár főesperes, Bö-
szörményi Jenő ref. lelkész, Wikkert Lajos lelkész, dr.
Soltész 'Gyula gimn. tanár és Kremán Ferenc ref. fő-
kánt~rsz'erepeltek. A hangverseny úgy erkölcsileg, mint
anyagilag igen )ól sikerült. - Wikkert Lajos az őSZ SZERKESZTŐSÉG'TELEFONSiÁMA: 59-2-01
folyamán összegyüjtötte a 'katoltkus Csongrádon és
Mindszenten az evangélikusokat, ahol eddig 18, illetve ,POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
22 ev. hivet talált. Megható volt mindkét helyen, amikor (BP. SZéKBSPÖV. KözséGi TAKARÉKPl'. CSBKKSZÁMLÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő 'könyvnyC\II1dájában,Budapest, V., Csáky-utca 10. 81166

ebben a nagy katolikus környezetben, a reformáció h~-
tében először jött össze ez a lelkes maroknyi kis sereg
istentiszteletre és úrvacsora osztás ra.

- Adventi est Székesfehérváron. A székesfehér-
vári egyházközség szép új templomában az adventi
időben vasárnap délutánonként adventi összejöveteleket
rendez, amelyeken vendégelőadók szolgálnak a gyüle- '
kezetnek. December 2-án Szántó Róbert kelenföldi lel-
kész, tartott..hítébresztö -beszédet és Kovács Gyula s.ilel-.
kész bibliát magyarázott. Advent második vasárnapjá-
nak előadója Benedek Sándor református lelkész.

- A Bákosszentmthály-sashalmí evangélikus Nő-
egyesület december 9':én, délután 5 órai kezdettel
templomi hangversenyt rendez a' karácsonyi gyermek-
felruházás -javára,' amelyen szép müsor keretében' be-
szédet mond Blatniczky Jenő.

- A "Pro Chisto" Diákszövetség háromnapos
miskolci kongresszusa. A "Pro Chirsto" Evangéliumi
Diákszövetség a jogakadémia ifjúsági Luther .Szövetség
rendezésében háromnapos mískolcí kong.resszust tartott
november 9., 10. és 11-én. Miskolc város keresztyén
társadalma ép úgy, mint a jogászifjúság lelkesen tá-
mogatták a kongresszus munkáját, amelynek előadásait
dr. Kiss Ferenc egyetemi tanár vezette mélyreható tao,
nulmányaíval, amelyeket a Szentírás tanaira épített fel.
A kongresszust november 11-én a városi Zenepalotában
sajtóesttel egybekötött diszelöadás fejezte .be, amelyen
dr. 'Schneller Károly jogakadémiai ny. r. tanár üdvözölte
a tudós előadót, dr, Kiss Ferencet, aki "Mi a legfonto-
sabb döntés az életben" címmel tartotta meg a hallgató-
ság lelkes figyelme között értékes előadását. A három
napos kongresszus mély értékekkel' gyarapította a
résztvevők kersztyén öntudatát és lelkivilágát.

- A Deák-téri Evangélikus Egyház 223. sz, P. L,
Sz. cserkészcsapata vídám müsoros-estet rendez decem-
ber 9-én, vasárnap lh6 órai kezdettel, a deák-téri lány-
gimnázium dísztermében. (Bejárat: IV., Sütő-utca 2.,
II.) A müsoron: 1 felv. vígjátékok, tábortűz, filmjele-
netek, zeneszám stb. szerepelnek. Filléres müsor-meg-
váltás.

, _ Déli fekvésű, napsugar as, .balkonos, szépen bú-
torozott, garantáltan féregmentes, nagy utcai szeba
evang. úrínönél, állami vagy más biztos fizetésű, vagy
nyugdíjas úrinőnek kiadó. Horthy körtérnél. (Váli-ú. 4.
Ill. 1.)

Pályázati hirdetés.
A soproni alsó evang. egyházmegye elnöksége'

pályázatot hirdet a nyugdíjazás folytán megürült fa-
rádi lelkészi állásra.

A szolgálatí nyelv magyar. A lelkészválasztási
szabályrendelet 22,. §. 1-4. pontjai szerint .felszereli
kérvényeket december 15 (tizenöt)-ig kell alulírt espc-
reshez beadni. Hiányos vagy későn érkező kérvények
a pályázatból kizáratnak. Akik irataikat visszakíván-
ják, mellékeljék a szükséges levélportót.

Javadalom:
4 szobából álló lakás a szükséges mellékhelyísé-

gekkel, konyha- és gyümölcsöskert, 190.40 P készpénz,
16.8 q búza, 14.6 q rozs, 3.92 q árpa, 6 öl kemény fa
hazaszállítva és felaprítva, 8400 négyszögöl szántó, 18
kereszt zsupp, 57.12 P szénaváltság, stóla, perselypénz,
malom- és hivatalos fuvarok, alapítványi föld (4000 öl)
haszonélvezete és kongrua.

Szilsárkány és Sajtoskál,
Rupprecht Antal s. k.

egyházmegyei felügyelő.

1934. nov. -23.
Mikolás Kálmán s. k.

esperes.

A szerkesztésért felelős:

SZÁNTÓ RÓBERT
A kiadásért felelős: "
FRITZ LÁSZLÓ
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Szerkesztöség és kiadóhivatal:

BUQAPEST, XL, LENKE-ÚT 56.
Kiadja:

AZ ORSÍÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG,

EGYHÁZTÁRSADALMI,
BELMISSZIÓI, KULTURÁLIS ÉS

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP,
••• __ ••• 10. .•••••• ,

Megjelenik minden vas á rnap.
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.

MENEKÜL TEK.
Szomorú, könnyeket sajtoló szó! Feldúlt

otthonok, tönkrement existentiák, sápadt arcok,
remegő szívek bújnak meg mögötte. Ismerjük, a
szót és a fogaimat, amely mögötte van. Láttunk
sokakat, ellenség és jóbarát békés lakóit felke-
rekeani és megindulni a hadszintér kőzeléből.
Hová? Egyikük sem tudta. Csak menekültek
onnan, ahol olyan olcsón osztogatták a földi
halált. Igen, akkor háború volt.

De most ? Ast mondják, hogy békében
élünk, hogy "igazságos" békeszerződések hosz-
szú időre kivették a népek kezéből a gyilkos
fegyvert. Hogy "barbár" elnyomók évszázados
uralma után a népek végre boldog szabadság-
ban élhetik le életüket. Azt mondják ...

És ádáz ember, - és testvérgyilkos gyűlö-
letben a legmélyebb békevilágban munkabíró
férfiakat és reszkető aggastyánokat, asszonyo-
kat és gyermekeket, egészségeseket és betege-
ket űznek ki arról a szülőföldjükről, amely ke-
nyeret, múltat, családi kapcsolatokat, mindent
jelentett számukra. Miért? Mert ai Istent más
nyelven és talán más formák szerint imádják.

Oh milyen szomorú végzet ma magyarnak
lenni. Hallgatni, tűrni és fel nem panaszolhatni,
hogy minden rongy, gyilkos nációnak szabad
sáros, véres talpát belénk törölni és megtorlat-
lanul nemzeti becsületűnkben gázolni. Hol van-
nak ma azok a nagyhatalmak, melyek mindig
az igazságos békéről és a népek önrendelkezési
jogáról beszéltek? Hol azok a nagyhangú béke-
diktátorok, akik elhatározták, hogy "rendet"
fognak teremteni az európai népek életében?

A csonka ország déli határain fáradtan,
kőnnyes arccal jönnek át szakadatlan sorokban
a menekült és minden jog éstörvény arculcsa-
pásával kikergetett 'magyarok. Megállapitjuk.
hogy ez mindenekelőtt az emberiesség csődje.
Pedtg akik .a Népszövetséget megteremtették.
állítólag ennek biztosítására szövetkeztek. És
ott ülnek farizeus ábrázattal és a legperfidebb

és leghazugabb ügyet is aszerint mérlegelik, mi-
lyen viszonyban van az ő politikai célkitűzése-
ikkel. A magy.arság kiküldötte az első napon a
mártirok hősi egyedülvalóságával és bátorságá-
val állta a világ legnagyobb hazugsága képvi-
selőinek és védőügyvédeinek támadását.

És miközben ő ott hadakozik, jönnek ...
jönnek sza·kadatlan sorban a trianoni határon
át agg.astyánok és gyermekek, egészségesek és
betegek ... Megállapít juk, hogy ez a keresztyén-(
ség csődje is, Vagy ezt már régebben megállapi-
tották? Ezt már akkor mondották el, amikor a
világ négy táját meggyujtották egy gyilkos
nemzet merénylete miatt? És most csak meg-
erősítették aggódó emberek lelkében azt a meg-
győződést, hogy Krisztus tanítása csak a holt
betűkben és nem a:z élő emberek szívében él?
A keresztyénséget, mint Krisztus alkotását nem
féltjük. Örökkévalóságát az biztosítja, hogy
Istentől ered és Isten tartja felette óvó kezét.
De féltjük ezt az emberiséget, amely semmibe
sem veszi a szeretet vallásának parancsait, nem
is beszélve arról, hogy Krisztus értünk kihull ott
vérének összekapcsoló erejét nem érzi.

Lehetetlen a keresztyénség és 'emberies-
ség csődjére nem gondolnunk ezekkel a legújabb
eseményekkel kapcsolatban. Lehetetlen azonban
arra is nem gondolnunk, hogy Jézus Krisztus,
aki mindig a szenvedők és üldözöttek oldalán
állt, ne terjesztené ki isteni kezét e sokat :szen-
vedett nemzet fölé és ne volna azok között, akik
meleg födelet és meleg ételt, meleg szívet és me-
leg, résztvevő szavakat adnak azoknak, akiket
az európ.ai kultúra és a Népszövetség eszméjé-
nek nagyobb dicsőségére a hajléktalanságba
kergettek. Lehetetlen meg nem látnunk, hogy
Jézus ott áll az, üldözöttek fekete éjszakája fö-
lött, hogy testi-lelki sebeiket bekötözze.

És ez minden keserűségünk és szomorúsá-
gunk dacára is adventi vigaszt és reménységet
ad nekünk!



2. oldat EVANG~LIKt1S ~LET 50. szám.

Németország vallási állapota.
írta: D. Raffay Sándor.

Németország történetében 1933. január 30.
fordulót jelent. Tíz évi kitartó küzdelem után
ekkor vette kezébe Hitler Adolf a nérriet nép
sorsának intézését. Politikáját ez 'egyetlen szó-
val akarta jellemezni: nemzetiszocializmus. Ez
a szó a nemzetköziség mindenféle formáját és
eszméjét kizárja. A nemzetiszocializmus poli-
tikája tengelyének egyik ágya a nemzeti eszme,
a másik a tömörítés. A nemzetiszocializmus a
nép faji öntudatából folyó összetartozás gondo-
latán épül föl és áll. E közösségben mindenki
a fajiság öntudatával és a nemzeti összetartozás
bensőségével szánja oda egész egyéni életét a
faj és a nemzet szolgálatába. Ez az új szociális
elgondolás nem osztályokra akarja az emberi
társadalmat különíteni, hanem együttélésre
akarjes egybeforra:sztani. Azt akarja, hogy ne
elgondolások éselméletek, hanem a valóság irá-
nyítsa az emberiség életét. A valóság pedig a
természetes szükségszerűséggel tagolódó élet,
amelyben a fő a közösség. De nem az érdek-
közösség, hanem az egymásnak és egymásért
való élet közössége. A nemzetiszociálizmus a
német népet önmagának kívánta visszaadni.
Abból az elgondolásból táplálkozik, hogy amint
az állam a néphez való viszonyában találja meg
és éri el hivatása teljességét, úgy az egyes em-
her is csak a családjához, fájához, népéhez és
hivatásához való viszonyából nyerheti életének
értékes célkitűzéseit, igazi értelmét és minden
jutalmát. mgy nép egysége pedig csak ott tart-
ható fenn, ahol mindenkinek életét a nemzeti

'szokás és erkölcs hatja áto Ez az erkölcs az
atyákról öröklődik a fiakra és őket beleszövi a
múltak kőzösségébe. Ez az erkölcs a múlt le-
csapódása a jelenben és összekötő kapcsa egy
nép életén és tönténetén belül az egymást fel-
váltó nemzedékeknek.

Hitler politikája ez egységesítő nemzeti
eszmén kívül még csak egyetlen egyetemes esz-
mét ismer el, sőt követel meg: az örökkévaló-
sághoz való tartozás tudatát ápolő vallás esz-
méjét. Legutóbb is azt a határozott kijelentést
tette, hogy politikai vezető és politikai vezetés
egyházi támogatás nélkül nem érheti el igazi
célját: a nemzet egységét. A nemzetiszocializ-
mus kizárja a vallástalanságot, mert életfelfo-
gása az, hogy az egyéni és nemzeti élet tisztasá-
gát, erejét és épségét és így a faj örök fenn-
maradását is csak az biztosítja, ha öröklött er-
kölcseit s általában az erkölcsöt isteni parancs-
nak tekinti. Ez a felfogás magyarázza meg
Hitler vallásosságár, de egyúttal a vallási kér-
désekben észlelhető szabad nézeteit is.

Mint tervszerűen dolgozó és józan politikus,
mindjárt a hatalom átvétele után felhívta az
egyházakat! hogyanemzetépítésben segítségére
legyenek. A negyvenmilliós evangélikus és a
húszmilliós római katolikus egyház azonban
politikai hasznavehetőség szempontjából na-

gyon különbözött. A római katolikus egyház
nagyon is sokat politizált, a hatalom érdekében
még a legszélsőségesebb baloldali irányzatokkal
is szövetkezett s Centrum nevű párt ja jelentős,
sőt sokszor veszedelmes tényezője volt Német-
ország politikai életének. Az evangélikus egy-
ház ellenben a maga 28 önálló országos egyházi
szervezetével, történelmileg kifejlett és féltéke-
nyen őrzött önkormányzatával, politikailag jó-
formán teljesen hasznavehetetlen volt. Hitler
erős kézzel és még kellő időben fogott hozzá az
egyházak állampolitikai viszonyának rendezésé-
hez. Ha vár, ezen a téren vesztett ügye van. Hit-
ler uralomrajutását ugyanis egyik oldalon ki-
törő lelkesedéssel, a másikon pedig, tanácstalan
megrökönyödéssel fogadták. Csak ilyen közhan-
gulat mellett robbanthatta szét a röviddel az-
előtt még olyan hatalmas Centrumot és csak
igy indíthatta meg eredményes en Rómával a
Konkordátum tárgyalásait. Az evangélikus 'egy-
házak körében is csak így érhette el, hogy 'amit
századokon át nem bírtak megcsinálni, rövid
pár hónap alatt az országos egyházak egységes
szervezetbe tömörüljenek. Hitler 1933. július
havában érte el az első nagy sikerét, amikor is
8-án befejezték a Konkordátumot, ll-én pedig
aNémet Evangélikus Egyház Alkotmányát.

Ezt a szervezkedést némelyek úgy szeretik
beállítani, mintha az a politikai hatalom szavára
és tisztán politikai érdekből történt volna. Ez
.azonban tévedés. A németországi evangélikusok

. mindjárt a reformáció után, az 1555. évi augs-
burgi vallásbéke megkötésekor egységes szerve-
zetre törekedtek. De, csak száz év mulva, az
1648. évi westfaliai békével 'kapcsolatosan ala-
kították meg 'a Corpus Catholicorummal szem-
ben a Corpus Evangelieorumot, amely 1806-ig az
evangélikus egyházak hívatalos képviselete volt.
Mivel azonban nem volt szervezett hatóság, nem
is volt benne egységesítő erő. Lassanként el is
sorvadt. Mikor azonban a múlt század harmin-
eas éveiben a vegyesházasság kérdése ugyanúgy
a fejetetején állt, mint ma, Württenberg királya,
Vilmos) Berlinbe összehívta az evangélikus egy-
házak képviseletét, hogy egységbe tömörülje-'
nek. Ez a kísérlet sem sikerült, mert a hitvallás
kérdésében minden megfeneklett. Ma is a hit:
vallás az ütköző az egységre vezető úton.

Az 1815. évi bécsi kongresszuson Német-
ország apró politikai területeit összevonták és
tömörítették. Ekkor a tartományi egyházak
számát is a politikai tartományok számához
szabták. Poroszországban azonban, ismét csak
hitvallási alapon, a lutheri és kálvini egyházak
különbsége valamiféle kiegyenlítődés re várt.
Evégből lll. Frigyes Vilmos porosz királya re-
formáció háromszázados fordulóját akarta föl-
használni arra, hogy az evangelium híveit test-
véri közösségbe forrassza. Így jött létre a po-
rosz egyházak úniója 1817. október 31-én. Itt
kimondották, hogy az egyesült evangélikus egy-
házban a történelmileg megállapított hitvallá-
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sok érintetlenül hagyása mellett, "a krisztusi
tant az evangélikus egyház elvei szerint úgy'
hirdetik, amint azt a tisztes kutatás és a legjobb
meggyőződés szerint a Bibliából meríteni lehet
és 'kell".

A hitvallásos egyházak e társítása azonban
nem hozta meg az egységet. Sőt két egyház he-
lyett hármat teremtett és a szertartások egy-
ségesítése míatt olyan ágenda-harcot indított
megvamelynek még bebörtönzött áldozatai is
akadtak.

Az 1848. évi szabadság-mozgalmak alatt
Wittenbergben újból megkísérelték az egysége-
sítést, de sikertelenül. Két év mulva megalakí-
tották az Egyházi Főtanácsot, majd ismét két
év mulva 24 országos egyház részvételével az
Eisenachi Konferenciát. Ezt az tette sziiksé-
gessé, hogy Poroszországban a hivatalos unio-
nált egyház mellett még hat önálló tartományi
egyház volt. Egy évtized mulva, 1865-ben meg-
alakult a Protestáns Egylet. Három év mulva
azonban a lutheri egyházak Lipcsében külön
szervezkedtek, mínt Allgemeine Evangelisch-
Lutherische Konferenz. Húsz év mulva, 1886-
ban Erfurtban -megalakították az Evangélikus
Egyházi Szövetséget. Az egységes birodalom
megszervezése 1871...•ben az evangélikus egyház
szervezkedésének is új lendületet adott, de ered-
ményt nem ért el. A legnagyobb eredmény az
volt, hogy 1903-ban az Eisenachi Konferenciá-
ból kifejlesztettéka Német Evangélikus Egy-
házi Választmányt. Végre 1922-ben Wittenberg-
ben, Luther sírjánál megalakították az egy év-
vel előbb Stuttgartban előkészített és 28 orszá-
gos egyházból álló Evangélikus Egyházi Szövet-
séget. A Kirchenbund áldásos munkáját azon-
ban rendkívül !korlátozta az a körülmény, hogy
már csak a hitvallásos különbségek mi.att is
kénytelen volt az országos egyházak őnkor-
mánvzatát kímélni, mert az országos egyháfak
mindenike féltette a maga függetlenségét, Ez a
körülménv tette szükségessé az egység-es szer-
vezést. De egyúttal ez teszi érthetővé azt is,
hogy a nemzeti egység gondolatának diadalmas
térfoglalása az egyházi körökben is szives fo-
gadtatásra talált és az egyház H~n álló vezér-
emberek az új alkotmányt széltében szivesen
fogadták és azt mind a 28 országos egyház kép-
visetője aláírta.

A külső szervezkedés tehát megtörtént
minden nagyobb zökkenő nélkül. Az egységesi-
tésre irányuló törekvésben az állam és az egy-
ház találkozott, de a kivitel dolgában össze-
ütközött.

Az első hibát a nemzetisaocíalísta párt or-
szágos egyházi vezére, Hessenielder Joachim
lelkész követte el, amikor az egyházi szervez-
kedésbe á szokásos politikai módszert bevitte.
Az 1933. évi április elején tartott országos
pártgyűlés en ez a lelkes, de politikai gyakor-
lattal nem rendelkező lelkész kifejtette és el is
fogadtatta az evangélikus egyház egységes meg-
szervezésének elveit. Egységes egyházat akar-

nak, birodalmi püspökkel az élen, aki csakis
lutheránus lehet. Az egyházi alkotmányból az
eddigi parlamentarizrnust ,kizárják és az egy-
oldalú lelkészi vezetést biztosítják. Minden
kösigazgatási rendelkezés a központból törté-
nik. Az, egyház a faji és nemzeti eszmék szol-
gálatába áll. A szervezkedés azonban a hitval-
lásokat és az istentiszteleti rendet nem érinti.

Hogy az egységet elérhessék, új választá-
sokat kellett az összes egyházközségekben tar-
tani. E választások előtt azonban nemcsak a
Német Keresztyének (nemzetíszocialisták) , ha-
nem a birodalom egész közígazgatási szerve-
zete is nyomatékosan hangsúlyozta, sőt fenye-
getőleg követelte, hogya megválasztandó egy-
háztanáososok, egyházvezetők és képviselők
legalább 70-80%-ban nemzetiszocíalísták le-
gyenek. E célkitűzésüket hallatlan és az egy-
házi életben szekatlan és illetlen erőszakosko-
dásokkal vitték keresztül. így történt, hogy
már az első választások nem az egység, hanem
a pártoskodás útjára téritették a híveket.

Hitler és a nemzetiszocializmus tehát még
az egyház keretein belül is rohammal akarta
meghódolásra !kényszeríteni a német népet. Az
egyetlen vezér gondolatát akarta mindenáron
és mindenütt érvényre juttatni. Az egyházba
idegen bálványt csempészett be: az istenfiúsági
eszme félretolásával a faji és népi eszme min-
denhatóságát, az egyházi kormányzásban pedig
a politikai élet módszerének. alkalmazását.

Hogyan ment végbe az egyház új alkotmá-
rivának elkészítése, micsoda bonyodalmakkal
járt annak bevezetése, hogyan választották meg
és hogyan mondatták le az első birodalmi
püspököt, hogyan került az élre egy addig is-
meretlen katonapap, Hitler bizalmasa, Müller
Laios, hogyan oszlott pártokra a hívek serege
és hogyan ment a papság nagyrésze ellenzék-
be: mindezt részletesen megírtam "Vallási moz-
galmak Németországban" című kőnyvemben.
Ez a könyv 'az eseményeket ez év húsvétjáig
kísérte és pusztán csak azok megismertetésére
szorítkozik. Az ítéletmondástól ebben a kőnyv-
ben óvakodtam, mert egy folyamatban lévő for-
radalmi átalakulásról véleményt talán lehet
kockáztatní, de ítéletet mondani nem. .Ma mar
'kiforrottabb a helyzet, tisztultabb a színtér. Ma
már tal-án lehet itt-ott bírálatot is elejteni.
Ezért a mai helyzetkép megrajzolása mellett
bizonyos bírálattal is fogok élni.

Az események középpontjában Müller La-
jos birodalmi püspök áll. Személyes en voltam
szerenesés vele Berlinben beszélgetni. Tekinté-
lyes külső, kellemes megjelenés, öntudatos fel-
lépés, katonás mozgás és világos beszéd jel-
lemzi. Látszik, hogy tudatában van annak, amit
akar és hogy az akarashoz bátorsága- is van.
A papi jellemvonásokat azonban, úgy látszik,
nála a katonai jellernvonások háttérbe azorit-
jáJk. Ezt mutatja az a mód, ahogyan Bodel-
schwingh birodalmi püspökke való választását
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megtámadta, 'ahogy az egyház fölé állított kor-
mánybíztostól aKirchenbund elnökségét elfo-
gadta s ezzelaz élre állt és a hatalmat magához
ragadta. Bár egyénileg az ágostai hitvallás
híve, mégis vállalkozott a Porosz Unió elnöki
és vezérlő püspöki tisztségére. Ez mind csak-a
katonapap részéről érthető. Mikor már a nem-
zetiszocializmus vezetése alá került egyház túl-
nyomórésze mellette és alatta állt, ki ne találta
volna természetesnek, hogy az első nemzeti zsi-
nat 1933. szeptember 27-én Wittenbergben
Müller Lajost egyhangúlag 'a birodalmi püspöki
méltóságba emelte. Úgy látszott, hogy ezzel a
németországi evangélikus egyház egységbe tö-
mörítése és megszervezése véglegesen be van
fejezve.

De csak látszott. A biblikus alapon álló hit-
vallásos 'lelkészek és hívek csoportja sem az új
alkotmányt, sem a politikai szempontok nak az
egyházba v.aló bevitelét, sem a kőztisztviselői
törvénynek és ebben 'a híres árjaparagrafusnak
az egyházi tisztvíselőkre való alkalmazását
nem tartotta az evangélium szellemével össze-
egyeztethetőnek. Az meg éppenséggel ellen-
szenves volt és még a csendesen parázsló tüzet
is lángralobbantotta, hogy Jiiqer kormánybiz-
tos .az egyház addigi érdemes vezetőit, a Gene-
ralsuperintendeseket egyszerűen letette, az en-
gedelmeskedni nem akaró és lelkiismeretükkel
megalkudni nem tudó lelkészeket pedig rendőri
segédlettel megrendszabályozta. 'Mindezek el-
lenére is viszonylagos nyugalommal és biza-
lommal fogadták Müller Lajost, mert szék-
foglalásakor és más 'alkalommal is olyan egy-
házias, okos és megnyugtató nyilatkozatokat
tett, amelyek 'a nyugtalankodó elemeket a ki-
töréstől visszatartották. így az országos egy-
házak is míndenütt megejtették az új válasz-
tás okat és a püspökiszékeket betöltötték.

A Német Keresztyének Berlinben, a Sport-
palastban 1933. november 13-án tartott kerü-
leti gyűlése azonban felborította a helyzetet.
Dr. Krause kiadta 'a jelszót, hogy mindazokat
a lelkészeket, akik a nemzetiszocializmust fel-
tétlenül el nem fogadják, nyomban el kell bo-
csájtani. Követelte, hogy az árjaparagrafust
téljes szigorúsággal végre kell hajtani, az
ótestámentumot a szent könyvek közül ki kell
zárni és Jézus 'alakját is hősi mezben kell a nép
elé áflítaní. Erre a balgatag kijelentésre az
amúgy is parázsló ellenzéki szenvedélyek fellob-
bantak. Müller püspök itt állta kiaz első próbát.
Es ebben, nem volt elég 'kemény. A támadást
visszautasította ugyan, az ótestámentumot is
megvédte. Krausétól a vezetői megbízást meg-
vonta és még 'a gyűlésen a megnyitó beszédet
mondó barátját, Hoseenielder brandenburgi
püspököt is bukni engedte, a helyzetet azonban
megmenteni nem bírta. Nem is bírhatta, mert
Krause túlzott faji programmja a Német Ke-
resztyének táborát is megbontotta. Hatalmas
ellenzék támadt és a 3.000 lelkésszel megala-

kult kényszerszövetség (Pfarrernotbund) egye-
nesen felszólította a birodalmi püspököt, hogy
szakítson a Német Keresztyének táborával,
amelyben kettős baj érlelődik: az egyház év-
ezredes alapjait bontogató evangéliumellenes
irányzat és az új pogányság irányzata. A meg-
hasonlás hullámai a birodalmi egyház központi
igazgatásáig felhatottak úgy, hogy az egyházi
minisztérium négy tagjából kettő Iekőszönt s
bár a birodalmi püspök az országos egyházak
vezetőit december 2-ára tanácskozásra össze-
hívta és a minisztériumot kiegészítette, az egész
birodalomra kdterjedő lázongást többé lecsilla-
pítani nem bírta.

Sőt végzetes taktikai hibát követett el. Azt
hitte, vagy elhitették vele, hogy a birodalmi
egyházba való kőzpontositás erőszakolása ma-
gától meghozza a rendet. Ezért egymásután
adta ki a törvényeket, amelyek a lelkészek sz01-
gálatára és fegyelmezésére vonatkoztak. De
minden egyes törvénye csak az elégedetlenséget
fokozta. A katonapap katonai fegyelmet .akart
minden átmenet nélkül egy olyan szervezetre
erőszakolni, amely évszázadokon át az önkor-
mányzat medrében folytatta életét. Akik az
első szóra nem akartak engedelmeskedni, azo-
kat, mégha püspökök voltak is, az új törvények-
értelmében nyugdíjazták, vagy felfüggesztették.

Az is nagyban fokozta az elégületlenséaet,
hogy az összes ifjúsági egyesületeket a "Hitler-
ifjúság" szervezetébe kényszerítette bele és
olyan országos -vezér keze alá adta, mint Baldur
von Schlraoh., aki nvíltan a pogánysághoz szí-
tott. Később ugyan kénytelen volt ezen a téren
engedményeket tenni és a valláserkölcsi be-
folyásnak is teret adni, mégis mindmáiz nem
volt képes a közvéleményt az ifjúság kérdésé-
ben megnyuztatni, Az a feltevés azonban,
mintha az ifjúság nevelése és külön szervezése
a pogány nemzeti vallás célját szolzálná, merő
kitalálás, aminek semmi komoly alapja nincs.

Müller az országos egyházak beszervezését
nazy erővel indította meg. Első lépése az volt,
hogv mínt a Porosz Unió püspöke, átadta ön-
magának. mint birodalmi püspöknek.a tíz
püspökség' felett való közígazgatás és bírásko-
dás jogát. A többi országos egyházat pedig
egyenként a birodalmi egyházba kényszerítetté,
az utolsót már Jiiqer erőszakos hatalmaska-
dása segítségével.

Az egységes szervezet ilyen módon végtére
is megszületett, de az egység mai napig sincs
meg, sőt a harc teljes erővel és elszántsággal
még csak most van igazán folyamatban. Meg··
nvugvást még az sem hozott, hogy megválasz-
tása után egy esztendőre, szeptember 23-án, a
külső szervezés teli es befejezésével Müller ma-
gát a birodadmi püspöki méltóságba beiktattá.
Békét teremteni azonban ezzel·sem tudott. En-
nek legfőbb oka az, hogy a múlt év április ha-
vában ugyanazt a Jiiqeri állította az egyházi
közigazgatás élére, aki a poroszországi összes

•
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erőszakoskodásokat elkövette. Ez az ember
két balkézzel dolgozott. A birodalmi püspök-
nek adott példátlan hatalmat nem a megbékí-
tés, hanem a meghódoitatás szolgálatába álli-
totta. Így mindjobban szította az elégületlen-
séget. Külőnősen pedig mivel a hitvallás ügyé-
vel egyáltalán nem törődött, a hitvalláshoz 'I'ia-
gaszkodók csoportja mindjobban növekedett, s
előbb Ulmban, majd Dortmundban és Kassel-
ben, végül pedig Barmonben dr. Koch elnök-
lete alatt külön szervezkedett és önmagát tar-
totta és hirdette igazi evangélikus egyháznak
Nagy hiba volt, 'hogy ezeket nem megnyerni,
hanern Ieverni igyekeztek, A hitvallásos tábor
a birodalmi püspök beiktatása után, mikor
látta, hogy megértésre nem talál, a következő
ja vaslatot dolgozta ,ki és hozta nyilvánosságrac
átmeneti egyházi kormány alakítandő 20 érdek-
telen tagból.' Ez a 20 tag vegye át 8 hónapra
a:zegyház közigazgatását, 'alakítson új minisz-
tériumot és dolgozzori ki új alkotmányt. Az-
után új választást kell tartani minden fokon.
Az országos 'egyházak a hitvallás alapján új-
ból csoportosuljanak ésa gyülekezeteknek a
hitvalláshoz való jogát mindenütt biztosítsák.
A lelkészeket politikai okokból ne, mozdíthas-
sák el és a Szeritirás és a hitvallás keretein
túl nekik a szabad mozgást biztosítsák.

A hitvallásos tábor élén .ott áll három
püspök is: Wurm würtembergi püspök, Ma-
rahrens hannoveri püspök lés M eiser bajor
püspcnt Jáger ezeket: különböző okoken felfüg-
gesztette, illetőleg nvgdíjazta, Különösen nagy
nyugtalanságot és ellenkezést váltott ki Meiser
letétele, aki Müller birodalmi püspökhöz nyílt
levelet intézett, melyben elsőbb js kifogásolta
azt, hogy Müller beíktatásánál az ősi apostoli
kézfeltételt nem tartotta szükségesnek ésa le-
tett fogadalommaj voltaképen önmagát tette
püspökiké. Azután a következő komoly kérdé-
seket tette fel hozzá: hajlandó-é igazi lutheri
püspök lenni? Hajlandó-é a lelkészek méltat-
lan bántalmazását megszüntetni? HajJandó-e
az evangélikus püspökök és egyházvezetők
meatépett tisztességét visszaállítanl? Kész-e
szóval úzv;' mint tettel az egyházat ostromló
és pusztító idegen szeltemnek útját állni?

Müller felelete az volt, hojry október ll-én
a már előbb elbocsájtott két püspök után
Meisert is elmozdította s még egyházkerületét
is két részre osztotta fel. Jiiaer még szoba-
fogságra is vetette M eisert s ellenszegülés ese-
tére lefogatássa:l fenyegette meg. Erre azonban
már olvarr felháborodás tört ki, amely ezt a
két balkezes embert is elsodorta. 'A birodalmi
püspök leghívebb 'emberei közül többen (Kin-
der, Langmann. Chrístiansen, Birnbaum) el-
pártolással fenyegetőzve követelték Jiiqer el-
bocsájtását, Müller kénytelen volt engedni.
Jiigert szabadságoltá s ellene a vizsgálatot meg-
indította, majd október 26-ára az országos
püspököket tanácskozásra hívta össze. Jiiqer e
napon beadta lemondását.

E tanácskozás előtt egy héttel' a hitvallá-
sos tábor .Berlin-Dahlenben dr. Koch elnöklete
alatt zsinatra gyülekezett össze; ahol kimon-
dották, hogy la Német Evangélikus Egyház kor-
mányzását törvénytelennek tekintik, neki 'az
'engedelmességet megtagadják és az engedel-
messég alóla lelkészeket is feloldják. Müller
és Jiiqer míriden intézkedését érvénytelennek
nyilvánítják. Kiáltványban pedig a következő-
ket hozzák nyilvánosságra: Müller birodalmi
püspök aaegyháai törvény rendelkezésével üt-
között össze, mikor magát egyeduralkodóvá
tette. Eljárásával úgy önmagát, mint munka-
társait és megbízottait laz egyházból .kirekesz-
tette. Tőle többé semmirféle utasítást vagy ren-
delkezést el ne:n fogadnak, ellenben a hitvallá-
sos egyházak szővetkezett tanácsát kiküldik,
hogy a birodalmi egyház vezetését vegye áto
E határozatnkat tudomásul a kormánynak is
megküldték azzal a felhívással, hogy az állam
elégedjék meg a főfe'lügyelet jogával, de az egy-
ház életébe neavatkozzék.

Egyháztörténelmi esemény ez, amely a
helyzetet egészen élére állította, s az egységet
véglegesen felborította. Annak a híresztelés-
nek azonban, hogy Müller birodalmi püspököt
az egyházból kiközösítették, csak annyi alapja
van, hogy a hitvallásos tábor őt az egyházból
önként kiváltnak jelentette ki. Müller lemon-
dását követelte még a Gusztáv Adolf Egyesület
központi elnöksége, az ágostai hitvallású egy-
házak tanácsa, a Luther Szövetség, az egyete-
mek teológiai ikarainak 118 professzora és kü-
lön a lipcsei egyetem teológiai fa:kultása és a
Ielkészegyesületek szővetsége. E hatalmas til-
takozás Hitlert arra bírta, hogy november
2-áll magához hívatta a fentebb emIített három
püspököt. E nagyfontosságú kihallgatás után,
M eiser püspök csak annyit közölt a nyilvános-
ságzal, hogy a birodalmi kancellárnak kijelen-
tették, miszeririt az egyház szakadását kőzülők
senki sem akarja, mert az új alkotmány meg-
hozatalában mindnyájan részt vettek, azt el is
fog-adták. Ha tehát mégis szakadás áll be, an-
nak oka az a sok erőszakosság, amit a biro-
dalmi egvház vezetősége elkövetett, továbbá és
legfőbbképen az Isten ígéjének és a hitvallás-
JJi'1kmellőzése, AkJihallgatásnak mindenesetre
örvendetes következménve az, hogy az elmoz-
dított püspököket visszahelyezték, ami kétség-
telenül a birodalmi püspök vereségét jelenti.
Hogy bukását is jelentené, azt nem mondhatja
senki. Nem is tudhatja, mert a birodalmi bel-
ű=yminiszter november 6-iól kezdve az egyházi
hírek sajtóbeli közlését eltiltotta. Csak annyit
tudunk, hogy a birodalmi püspök ma is helyén
áll. November 20. törvényben adta vissza a Po-
rosz Uniónak a régi autonómiáját. A lemon-
dásra va:ló felhívásokat pedig elútasította az-
zal a megokolással, hogy ezzel csak 'az egyenet-
lenséget növelné. December 1. kiadott ádventi
szózatában ds egységre hívja fel a híveket. Vi-
szont a hitvallásos tábor november 23-án nyílt
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levélben kijelentette, hogy a Német Evangéli-
kus Egyház kormányzását azonnal átveszi. Ez
a mai helyzet. .

(Folytatása következik.)

Néhány szó
az "Erős vár" pálvázathoz.

Tekintetes Szerkesztőség!

Bocsánatot kérek azért, amiért tiszteletteljes so-
raimat névtelenül irom, - de mínthogy részt vettem
az "Erős vár" pályázaton, - még időelőttinek vélem
köteles inkognitómnak levetését.

Dr. Pazár Zoltának az "Evangélikus Élet" 47-ik
számában közölt cikkéhez óhajtanék hozzászólni. A
cikkíró úr közli, hogyapályázatra 136 pályamű érke-
zett, áro a bíráló bizottság azok közül egyet sem talált
díjazásra érdemesnek. Az október hó 26-iki közgyűlés
kimondotta, hogy a pályázati határidőt január hó vé-
géig nyitva tartja és ha a'kkoráig sem érkeznék telje-
sen kifogástalan pályamü, akkor a kiválasztott négy
legjobb mü közül jelöli ki azt, amelyet a bizottság ki-
vánsága szerint kellene a szerzőnek átdolgoznia.

Ez eddig rendben lenne, mert nem eshet kifogás
alá, ha a bíráló bizottság a legszigorúbb mérték alkal-
mazásával 6hajt a lehető legértékesebb fordításhoz
jutni.

Hogy ezzel nagyon nehéz feladat elé állították a
pályázókat, az nem baj. A pályázók vállaltak a reáfuk
rakott bilincseket, amelyek súlva vérbeli müfordítók
előtt nem is volt szokatlan, - hiszen ugyanilyen szi-
gorú elvek tartandók be minden klasszikus mü szöveg-
fordításánál. Az idegen nyelv ritmusára írott zenemű
mindig béklyókat rak a műfordító "költői lelkének"
szárnyalására. aki mennél rigorózusabb önbírálattal
bír. annál inkább megdolgozik, e--- meg kell dolgoznia
azért. hogy feladatának megfelelhessen. Hivatásos mü-
fordjtók bizonyíthatják, hogy klasszikus zenemüvek
(oratoriumok. operák. müdalok stb.) szövegrordításá-
nál a szárnyalással bizony míndig együtt jár, sőt azt
gyakran el is nyomja a nagyon is kemény, már-már
mesterségbelí munka,

Nem tartom tehát szükséaesnek, hogy a bíráló bi-
zottság megossza felelősségét valamelyik irodalmi tár-
sasággal. mert minden érdemes pályázó bele fog nyu-
g-odni a hozott, vagy hozandó bírálatba. Ellenben fon-
tosnak tartanám - éppen a felelősség szempontjából -
hogy a. bizottságba, ha eddig még nem lenne - be-
hívassék egy-két muzsikus tag is. Igen alkalmasak
lennének erre a tisztségre az egyházi karmesterek.

És meg lehetne tenni azt is. hogy a produkált so -
sok hiábavaló. de mégis csak jó szándékú munkáért
vígasztalásul el lehetne osztani a kítüzött pályadíjat a
- mondjuk - 5 vagy 10 legjobb mü között. Ez a no-
bilis gesztus illenék is ez egyetemes egyházhoz.

Azt az 'ötletet azonban. hogya szöveg fordításával
az irodalom kiválasztott 'jeleseit bízzák meg, - hatá-
rozottan rossznak tartom. Nem véletlen az, hogy eddig-
nincs és lehet, hogy még- újabb négy évszázad fog el-
telni, mire valahonnan ki fog pattanni a lutheri tömör-
ségű. zamatos, tökéletes és hű magyar szöveg. Mert
remekművet megrendelni nem lehet, az úgy születik
véletlenül és váratlanul.

J Ilyen feladat mezoldásánál a legnagyobb tehetségű.
legragyogóbb tollú költővel is megeshet, hogy kudarcot
vall. Muzsi'kus körökben, ahol legjobban ismerik a le-
küzdendő nehézség-eket. ~ előre megjósolták, hogy
ebbe a feladatba bele fog törni a pályázók bicskája.
Már pedig megnevezett illusztris költőket nem szabad
sikertelenségnek kitenni. Mit csinálna az ~gyház a meg-
rendelt, de nem kifogástalanul, sőt rosszul sikerült for-

dítással ? Visszautasitaná? Vagy irattárba helyezné
azt? 11':ski vállalhatná a felelősséget a kudarcot vallott
illusztris fordítónak esetleges megsértődéseért? Azért
szo'kás titkos pályázatot rhírdetní, hogy az ilyen kelle-
metlen dilemmákat el lehessen kerülni.

Lenne azonban egy megoldási mód arra, hogya ki-
fogástalan szöveg megszülessék.

Azt hiszem.a pályaművek többjeben akad egy-egy
kiváló sor, amely különösen, megnyerte a bírálók tet-
szését. Talán kissé bizzar gondolatnak látszik, de fel-
vetem: nem lehetne talán a szerzők engedélyével eze-
ket a sorokat egy együttesbe összefoglalni és azokkal
így a kivánt tökéletes müvet megalkotni?

A tekintetes S~erkesztőség iránti I
megíkülönböztetett tisztelettel vagyok:

egy pályázó.

Értesítés az "Erős vár" pálvázatról.
A magyarországi ágo hitv. evang. egyete-

mes egyház pályáZ1a!tot hirdetett Luther halha-
tat~an énekének, laz "EIN FESTE BURG IST
UNSER GOTTJJ-nak fordítására azzal a fel-
tétellel) 'holgy a }u~alom csak ~;b s zol ú t
k ölt ő i ériékű. pályaműnek ítélhető oda.

A kitűzött hdtáridőig; 1934. augusztus
31-ig 136 }eligés pályamű éiokezett. i A bíráló
bizottsáq alopo« vizsqálat ufáJn me.gánapítotDa)
hogya beérkezett pál1/aművek közt nincs olyam
abszolút -költői értékű, a zenei követelményeket
is k'i.elégítő, éne;kelhető fordítás, mely a meg-
lévő és [elenleq -használt (énekkel szemben ha-
tározott "nyereségnek volnJ(J,tekinthető. Viszony-
lag a töl)binél }obban" meqjelelnek: la követ,el-
ménuekmek 8 esetleg átdolqoeással. elfogadha-
tók v0lnándJk az.,A'I"vt.shegl.lJJ) "Istem a mi 'Ol-
talmunk és erősségijnk"",Harci riadó" lés ))Ne
csüfJQedi el kicsiny sereg" jeliaé« pályaművek.
A bizottság [eleniését az egyetemes flyűlés tu-
domásul vette) javasl(J,tára; a pályadíi k'ÍJadását
mellőzte) viszont a 1JálVázat további nyitva-
tartását határozta el oluképen, ~hoqy ha később
adna be vala,lci abszolút értékűnek .ítélt pálya-
műoei, apályadíj kiladható.

Felhatalmazta az egyetemes közqyűlés a
bi~ottságot arra ~s, hogy equik. iaqia útján tár- .
aualáet folytasson a fent meg,ielölt .ieligés
pályamű'Vek 8zerzőivel esetleges átdd-l,aozás s
egy ú} szűkebb pályázatbaJn való részvétel vé-
gett. Akik a fenti megJelölt páluázók közül
erre haflandók, [elenikeezenek a részletek meg-
beszélése végett levélben vaqy személyesen
folyó ,éVi december ,27-31. közt D. Kovács Sán-
dor eauetemi tanár, bizotteáai taanál Budapes-
ten (VIlI.. unői-út 2.4. Luther-könyvtár). A
.ielentkezők iqf1t~olásául szoZgál (mivel a; ,ieliaés
levelek nem bonthatók fel) az első ptill.lázatra
benyújtott p&lyaműnek egy teljesen hű máso-
lati példány.a.

Budapest) 1934. december 6-án.

D. Geduly Henrik s. k -,
püspök,

a bíráló bizottság elnöke.
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FIGYELÖ.
December 8-án az esztergomi római kato-'

likus templomban egy dogmatörténeti előadás
hangzott el a szószékről, amelynek során az elő-
adó megemlékezett arról, hogy szemben a XVI.
század "egy baljós emlékű tévtanítójával", aki
kétségbevonta Mária szeplőtlen fogantatását,
mert azt tanította, hogy az eredendő bűn Má-
riára is kiterjedt .... mít tanítottak erről a kér-
désről a római katolikus zsinatok és pápák.
Majd aztán arra emlékeztette hallgatóságát a
róm. kat. hierarchia magyarországi ágának leg-
magasabb fokán álló' előadó, hogya zsinatok
éspápák e kérdésben hozott határozatait és ki-
nyilatkoztatásait isteni kijelentéseknek, sőt a
hívekre nézve kötelező isteni parancsoknak kell
tekinteni (ezt különös hangsúllyal emelte ki!), r

amit a rómaikatolikus híveknek, sőt az összes
keresztyéneknek hinniök; kell. .. Megengedjen
az előadó, már mi csak annak a "baljós emlé-
kezetű tévtanítónak" a felfogását valljuk és ab-
ban maradunk, lévén ez a felfogás egyenes fo-
lyománya a Krisztus tiszta evangéliumában fog-
lalt tanításnak. (-k.)

o o
Az "Újság" 1934. november 27-i számában

olvasunk egy cikket ezen a' címen: "Meghalt a
háború utáni évek legszebb asszonya." A cikk
hosszasan leírja ennek az asszonynak a "tün-
dökiését", akit alig húsz éves korában Piccaver,
a' bécsi opera világhírű művésze vett el felesé-
gül. Majd ettől elválva, J'akabffy bácskai gazdag
röldbirtokos vette el. Es minekutána tündök-
léseivel ezt az embert is anyagi romlásba ker-
gette, jónak látta tőle is elválni és kezét Stircea
bárónak, a leggazdagabb .oláh földbirtokosn.ak
ajándékozni. Most alig harminc éves korában
egy,' az orvosok által meg nem álíapított titok- I

zatos betegségben halt el. - Ez a történet nem
érdekelne különösen, hiszen nap-nap után ta-
lálkozunk hasonló életsorsokkal. amelyeknek
színes leírásában napilapjaink kifogyhatatla-
nok, ... ha ... Ha ez a nő az "Újság" szerint
nem Johanny bécsi evangélikus lelkésznek lett
volna a leánya. Hová jutunk, ha modern ko-
runknak frivol és ledér erkölcsi életfelfogása
már a lelkészi családokat sem kíméli ? A hívek
szemében a lelkészi családok még ma is egy
"noli me tangere", amelyekre azért kell feltekin-
teni, hogy példát merítsünk együttélésükből. -
Lelkészek és lelkészfeleségek, óvjátok gyerme-
keiteket modern idők mételyeitől és maradj a-'
tok azok, amik régi nagyszerű papi családaink
voltak, a gyülekezetnek a tiszta erkölcsben, az
evangéliumi életben példaadói és mintaképei.

o o

Kikívánkozik a toIlam alól, hogy ezzel kap-
csolatban lelkészek leszármazottjainak hithűsé-
géről írjak, Mind sűrűbben kapunk olyan hí-
reket, hogy evangélikus -Ielkészeknek fiai, vagy.
'leányai a legnagyobb lelki nyugalommal kötnek

vegyes házasságot, ami még a kisebbik baj
volna. De a házasságkötésnél eszük ágában
sincs evangélikus egyházunk érdekeit megvé-
deni, vagyis megteszik édesatyjukkal, hogy
más vallású unokákkal ajándékozzák meg. Sőt
tudunk olyanokról is, akik evangélikus egyhá-
zunk kárára összes gyermekeiket más vallásra
kötelezik. Tudunk egy evangélikus papleányról,
aki a nyolcvan' százalékban evangélikus község-
ben a római katolikus kántorhoz ment fele-
ségül, kárunkra reverzálist adott és azóta tün-
tetőleg megy naponta a hajnali misére és tün-
tetőleg kerüli el őseinek és atyjának templo-
mát. 'i'udunk egy papfiról, aki a legnagyobb lé-
leknyugalommal csúfolta meg halott édesatyja'
emlékét azzal, hogy gyermekeit a római egy-
háznak kötelezte el. Vigyázzunk és virrasszunk
lelkésztestvérek, saját családi életünk felett,
mert ilyen példaadással nem jól vitézkedünk
híveink előtt és nem csodálkozhatunk azon, ha
az áttérési és reverzálisstatisztika igen sokszor
veszteséget mutat. '

friJl HIREK.

ADVENT HARMADIK VASARNAPJA .

1. Kor. 4:1-5.
Pál apostol Ibüszkén~ dicsekedve mondja:

Úgy tBkintsen minket az ember, mint Krisetu»
szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ezzel ném-
csak a saját maqa, segítőtársai és az első ke-
resztyén gyülekezetek tagjainak) hanem min- '
den idők keresztyén emberének a hivatását
jelölte meg. A miéoüoet is. A hivatásnak~ tiszt-
ségnek mindenki örül~ különösen~ ha az dísszel)
kiiiintetéssel is jár. Ez a hivatás azonban)
amelyről az apostol szál, kötelezetts~get is ró
az emberre, mert a sáfárdktól megkívamtatik)
hogy mindenik hívnek találtassék: Vajjon tud-
juk-e így is vállalni a hivatást~ a Krisztus szol-
gá~atáJt) az lsten titkainak a, sáfárságát? Ne
mondjuk ki az ítéletet önmagunk felett aezai,
hogy nem vállaljuk (ló szolqtüatot. De ne tán-
toritson meg minket az emberek ítélete sem,
hogy vonakodjunk a szolgálat 'válZalásától.
Mert nem az 'emberek itélqetése, 'hanem.az Isten
ítélete az, amely megállapítja) hogy híven sá-
[árkodunk-e, hogy hűséges szolgái vagyunk-e a
Krisztusnalc, hogy hívő keresztuének: vagyunk-e)
vagy csupán névlegesek. Ugy szolgáljunk)' úgy
sáfárkodjunk) hogy hívnek találtasswnk. Nem
az iönmagunk szemében, vaJlY embertársaink
ítélgetése ezerint, hanem az Ur ítélőszéke előtt)
amikor majd eljön ítélni élőket ée holtakat.

J. P.
- l\feghalt Pálmai Lajos. A györi egyházközségnek'

hosszú idön át lelkipásztora és a györi egyházmegye
volt esperese hosszú szenvedés után dec. 6-án Györben
elhunyt. Pálmai Lenke föigazgató és Pálmai Kálmán
igazgató fivérüket gyászolják benne. A györi egyház-
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község elnöksége a követkézö gyászjelentést adta ki ;
"A győri evang. egyházközség siratja lelkipásztorát.
Pálmai Lajos negyedszázadon át volt gyülekezetünk
lelkipásztora. Lába nyomán a-hit és szeretet· virágat
nyiltak. Szeretetházunk, diakoni.sszaanyaházunk .és szo-
ciális munkánk megalapozásában és rellendítésében ö

volt Isten engedelmes eszköze. Mások is igényt tartot-
tak reá. A győri egyházmegye esperese, a dunántúli
egyházkerület főjegyzője is volt. Mégis a míénk maradt.
Hat évelőtt letette a pásztorbotját, de a nyugalom
éveiben is a miénk maradt a szíve. Dec. 6-án elment
tőlünk a minden halandók útján. December 8-án dél-
előtt 16 órakor búcsúzunk' tőle a templomunkban,
ahonnan síri álmára az új temetőbe fogjuk kikísérni.· A
mienk volt. Ott fenn is újra a mienk . lesz egykoron.
;,Tudom, hogy feltámad!" János II, 24. Az egyházköz-
ség elnöksége." .

~ Síremlékavatás. A kelenföldi egyházközség
néhai Kelenföldi Röck Béla, a buzgóságos és feledhe-
tetlen egyházfelügyelő sírját emlékkel jelölte meg. A
síremléket halála második évfordulóján, december l3-án
adták át rendeltetésének a rarkasrétí temetőben az
egyház vezetőségének és nagyszámú híveknek jelen-
létében. .. .

- A Miskolci Evangélikus Nőegylet Miklós-napja.
Az annyi áldással müködö hetvenöt éves miskolci evan-
gélikus Nőegylet, mint minden évben, ezidén is Miklós
napján osztotta ki a szegény gyermekek ruha-ajándékait.
Tiszteletreméltó az a mödszer, amelyet ez a nemes jóté-
kony-egylet követ a munkájában, a lélekmentésben.
Farsangi nagy jelmezes baljával, a hetenként szerdán
rendszeresitett Luther uzsonnával -s tagjainak adomá-
nyaiból gyüjti össze a lelki és anyagi erő-tartalékot,
melyből melegítö ruha és lábbeli lesz. Ez idén 183 gyer-
meket gyüjtött össze' az evangélikus egyház tanácster
mébe, kiket részben és egészben felruházott. Az ünne-
pélyen megjelent a Nöegylet teljes vezérkara élén hom-
rogdi Lichtenstein Lászlóné elnökkel. Ott voltak a társ-
nőegyletek képviselői is. A kiosztást Duszik Lajos fő-
esperes-lelkész elmélyedő, megható beszéde vezette be,
ki a legáldottabb magyar Miklós, a kormányzó . iránt
érzett hódolatra s a most ázó-fázó, otthonukból kiüldö-
zött bácskai .magyarok iránt érzett testvéri szeretetre,
valamint az evangélíum örökké élő szellemében a krisz-
tusi jósékonyság csendes munkájának végzésére buzdí-
tott. A ruhanemű segélyben részesített gyermekeket
uzsonával is megvendégelte a nemes NŐt~ylet. A meg-
ható ünnepély a hímnusz éneklésével ért véget.

-:- Halálozás. Kovács Zsigmond, tárnokréti lelkész,
a györí egyházmegye tanfelügyelője és pénztárosa de-
cember ö-én elhunyt. - Schöck Józsefné, szül. Ruzsa
Gizella életének 60. évében Szombathelyen elhunyt: Az
elhunyt ban Schöck Gyula pápai lelkész édesanyját gyá-
szolja.

- Nemes adomány. Mótyovszky Pál, az irsai egy-
ház gondnoka, gondnoki müködése tízéves jubileuma
alkalmából 650 pengős összeggel bevezettette .a villanyt
az írsaí templomba és az egyházközségnek egy új temp-
lomcsillárt is adományozott. Áldozatkészsége legyen
példaadó a hivek előtt.

- A Budapest-fasori N"őegylet és Luther Szövetség
ezévben is megrendezte szegényei karácsonyi segélye-
zésére hangversenyét az evangélikus főgimnázium disz-
termében. A müsoron Szabó Margit, Stowasser Irén,
Meissner Lujza, Székely Mária, Punek Miklós, Kapi-
Králik Jenő, Peschkó Zoltán, dr. Maróthy Jenő, az
evangélikus leánygimnázium énekkara és az evangé-
likus fiúgimnázium zenekara szerepeltek.

- Adventi est Soltvadkerten. A soltvadkerti evan-
gélikus egyház december 8-án erkölcsileg és anyagilag
igen jól sikerült adventi estet rendezett i. községháza
nagytermében: A leánykör tagjai a Szegények kará-
csonya és a Boldogságkeresők círnü egyfelvonásos szín-
müveket adták elő. A megkapó előadás és általában a
leánykörnek buzgóságos munkája elsősorban a szervezö
és vezető Sikter Andrásnénak az érdeme. Az estét Sik-
ter András lelkész imája vezette be, adventi előadást

pedig Szántó Róbert kelenföldi lelkész tartott. Ugyan-
csak ő hirdette másnap délelőtt az istentiszteleten az
Igét is.

- Templomszentelés Borsodnádasdon. Advent első
vasárnapján nagy örömünnepe volt az ózdi anyaegyház-.
község egyik fiókegyházközségének, Borsodnádasdnak ..
Ekkor szentelte fel a Szohtágh Pál építészmérnök
terve alapján készült, szép, kis templomot D. Ge-
duly Henrik püspök Ezs. 35: 1-2 alapján tartott be-
széddel. A szószéki igehirdetést Marcsek János tar-
totta Jel. 21:22 alapján. Ligeti Ede két gyermeket ke-
resztelt, az urvacsoraosztást Duszik Lajos és Domján
Elek főesperesek 'és Turóczy Zoltán végezték. Az ózdi
Luther-Szövetség énekkara két karéneket. a borsod-
nádasdi gyári énekkar egy karéneket adott elő; előbbit
Joób Sándor, utóbbit Komár Gyula társulati tanítók
vezettek. Közreműködött a gyári zenekar is. Az ünnepi
díszközgyülésen megemlékeztek a fiókegyházközség
meghalt és élő munkásairól és a templom-építökröt. Az
ünnep délutánján Tarján Béla segédlelkész tartott is-
tentiszteletet. A szép ünnepélyen résztvett Dr. Zelenka
Lajos egyházkerületi felügyelő, a Rímamurány-Salgó-
tarjáni Vasmű Rt: igazgatói és telepi főnökei Dr. Quirin
Leó központi müszakí igazgató vezetésével, továbbá az
anyaegyházközség. és .a többi fiókegyházközségek ve-
zetői és képviselői. Az orgonakíséretet és orgonaszámo-
kat Schulek Imre zeneakadémíaí növendék látta el.

- Szegények karácsonya. Az ózdi Női Luther-
Szövetség a folyó évben is gondoskodik az egyházköz-
ség szegényeiről, akiknek a számára az egyházközség
tagjai pénzbeli és"természetbení adományokat adnak a
Szövetségnek. ,.

- Segédlelkészáthelyezések. Püspöki rendelkezé-
sek folytán a segédlelkészek körében következő válto-
zások történtek: Murányi Árpád (akit dec. 5-én avat-
tak a Deák-téri templomban) Gyulára, Médvegy Má-
tyás Gyuláról Tótkomlósra, Bagyínka János Tótkom-
lósról Nyíregyházára, Gerhát Sándor Nyíregyházáról
Galgagyörkre került.

- Övásl Egy magát Dr. Altorjai Fehér Lajosnak
nevező egyén a hatvani evangélikus egyház templomára
adományokat gyüjt, a Misszióegyesület nevében pedig
az illetékes lelkészi hivatalok engedeimének kikérése
mellett iratokat terjeszt. Nevezettöl mind a hatvani
evangélikus egyház, mind a Misszióegyesület a mai
nappal míndennemü meghatalmazást és ajánlást meg-
von. A fentnevezett adományok és egyéb pénzek átvé-
telére nem jogosult. A hatvani templomnak szánt ado-
mányokat kérjük egyenest Hatvanba, a Misszióegye-
sület iratterjesztésére vonatkozó összegeket pedig a
Misszióegyesület iratterjesztése, Budapest, VI., Her-
mina út 35/d lll. lépcső, II. 6. címre küldeni. Buda-
pest, 1934. dec. 5. Sztehló Gábor ev. missziói lelkész
Hatvan s. k. Gáncs Aladár vall. tanár, Budapest s. k.

- Felvidéki hírek. November ll-én iktatták hiva-
talába ünnepélyes keretek között az új bártf.ai lelkészt,
Smíd István Lehelt. - Érsekujvár új lelkészét, Tasler
Mátyást november 18-án iktatták hivatalába. - A mo-
dori szlovák egyház Dérer Gyula dacsolami lelkészt vá-
lasztotta meg lelkipásztorává. - Dr. Markovics Rudolf
a nyitrai evangélíkus esperesség felügyelője, életének
67. évében hosszú szenvedés után elhunyt.

- Eladó. 'Egy 135 cm magas és 80 cm széles Pe-
dálos Orgona Harmónium, 5 oktávos, 2 manuáléval, 19
változattal, térdregiszterekkel, fortissimo Iábkapcsoló-
val, kézi- és Iábfujtatással, 5 hangsorozattal, 268 síppal.
Templomok, zene- és hangverseny termek, szaionok és
magánosok részére egyaránt alkalmas. Cím a kiadó-
hivatalban.
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KARÁCSONY.
Az ünnep annak a magasabb életsíkban

mozgó világnak idesugárzása, melyben eszméink
élnek. Jönnek, mmt sorvadó, búsan emésztődő
rabhoz a mosolyos látogató, ki hoz magán élet-
illatot, fényt, frisseséget, mezők üzenetét, erdők
hívását. .

Minden ünnep - hív. Mintha mondaná
mindegyik: "Ember, nem gondolod, hogy jobb

-emelkedni, -fénybe -ölt-özk-ödni,felfelé nézni, mint
belerögződní a gond és harc, 'a kenyér és test, a
robot és béklyó szürke szépségtelen taposó mal-
máb.a?"

Szépséges, színben gazdag ünnep a kará-
csony ... Mintha a havas-jeges pusztákról be-
menekülne az élet a kis- és nagy házakba s a
tavasz illata, a nyári verőfény s az ősz gyü-
mölcsorcákon ragyogó mosolya mind ott volna,
ahol karácsonyfa körül tágranyílt szemű gyer-
mek csodálkozik, ámul és gyönyörködik.

Nincs szív, amelyik ilyenkor ne melegednék
vissza egy kis örömszerzési, jó meglepetési aka-
rásra; perbe száll a lehetőséggel s a zseb kor-
látját messze-messze túlhaladja a szeretet meg-
nyilatkozási vágya.

Zordon szíveken zörget mint elfeledett ven-
dég, a jóság. Ökölrázó harag tüzét oltogatja a
béke angyala. Távolodó lelkeket ölel össze 'a
betlehemi gyermek, ki születése ünnepén a leg-
hatalmasabb.

, Mennyi ajándékot adott Vele és Benne az '
Isten'! De maga, a szíve a legnagyobb. Sugárzik
ez a szív, mint a Nap, de éppen úgy tart, rejtel-
mes varázsával éppen úgy magához köt és el
nem enged, mint ahogya Nap tartja a körötte
keringő bolygókat. Eltávolodhatsz tőle, mint,
vannak a mi naprendszerünkben távol, a széle-
ken keringő csillagok, melyeknek havas feje

.úgy fehérlik a végtelenségben, mint rozzant ag-
gastyánoké, midőn lámpa elé hajolnak, mégis
akkor szépülnek meg, mikor a Nap fényébe, e

tündérpalástba, teljesen beburkolóznak. Ez a
fénybemerülés a boldogság, mert a karácsonyi
gyermekből lett Mester tanította a legörökebb,
a legmaradóbb életművészetet, a minden filo-
zófiák teljességét, a boldogságot. . . Mi más ez,
mint - boldogítás, szolgálat, odaadás, áldozat.

Aki el akarja érni ezt a csodás fantómot,
mely után lihegve fut, rohan itt mindenkí, azt
hivén, hogy talán az uralem, a; kines, a-hatalom
a boldogság, Ö tanít halk szavával ekként: "Ta-
nuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos
szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelke-
teknek". (Máté 11. 29.)

Isten beleírta a boldogság pedagógiáját az
universum életébe: nincs lény, nincs teremt-
mény, melynek valami rendeltetése ne volna; a
fák nem eszik meg a gyümölcsüket, melyet te-
remnek, neked kínálják, meghajlanak, megrop-
pannak, sőt megrokkannak, de karjaikon rín-
gatják, nyujtják termésüket: neked termel-
tem . . . a virág boldogan hervad el, ha belöle
koszorú lesz, mert a szeretetszolgálatáb.an di-
csőül meg, . .. a szellő távoli virágok porát
hozza, hogy legyen belőle élet, új virág, legyen
,illat és szín, ... a kenyérkereső kar: elzsibbad,
amikor kalapácsot emel, de megifjul, megerős-
bül, mikor kenyeret szel ...

A karácsonyalapeszméje ez: lsten emberré
let ... "Megüresíti magát", hogy a mi szívün-
ket betöltse a menny boldogságával; leszállott,
hogy minket felemeljen; szolgai formát vett fel,
hogy minket királyokká tegyen; az angyalok
seregét ide küldte a földre, hogy hely legyen az
embernek - ott fent.

Nincs, nem lehet val1ás, hitrege, költészet,
mely az evangélium szépségét és szívét elbűvölő
varázsát elérje.' Nem lehet, hogy ezt valami em-
beri fantázia, valami csodálatos költői inspi-
ráció és Írói zseni álmodta, színezte ki, ezek a
szav.ak - amint az apostoli levélben olvassuk-
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nélkülöznek minden mesterkéltséget, természe-
tesek, egyszerűek, de így utólérhetlenül szépek,
mert igazak, mint amilyen a vadvirág, vagy
most a fákra rakódó zuzmara: egyszerűségűk
az utánozhatatlanságuk.

Isten adó, ajándékozó boldogsága ez ünnep
belső ereje, tartalma és igazsága.

Az a boldog, ki - ad.
Az a boldogság, ha :..- adsz. "Úgy szerette

Isten e világot, hogy az Ö egyszülött Fiát -
adta" ...

Érted!
Érted? Duszik Lajos.

Németország vallási állapota.
Írta: D. Raffay Sándor.

2

Dehát miről is van szó tulajdonképen? Ar-
ról, hogy Németországban az egyházakat az
áldarn és a nemzet egységének szolgálatába kí-
vánják állítami. A róm.' kat. egyháznak az ál-
lamhoz való viszonyát a C1.11kordátummal ren-
dezték, A pártpolitikától való eltiltás ellen-
értékétil megadták neki 'a teljesen szabad moz-
gás lehetőséget és az állami védelmet. Kisebb
torzsalkodásoktól és félreértésektőíelteklntve;
vele nincs is baj.

Az evangélikus egyházzal azonban Con-
kordáturríot kötni nem lehet. Hiszen az evan-
gélikus egyház kormányzása és legfőbb tör-
vényhozása nem az állam keretein-kívül van,
hanem az álramon belül. Viszonyait tehát nem
szerződéses megegyezés, hanem országos tör-
vény rendezi. Az evangélikus egyház önkor-
mányzati törvénye is országos törvény, melyet
az állarn feje szentesít. Az evangélium alapján
álló és az egyéni felelősség súlyos szabadságá-
val élő keresztyénség nem azért aíakít külső
szervezetet, hogy abban a rriaga belső erőit és
képességeit hatalommá növelje és érvényesítse,
hanem azért, hogy hitének külső keretet, ige-
hirdetésének törvényes teret biztosítson. Csak
így válhatik mínden munkája és lelkieket építő
elgondolása történelemmé, A külső szervezet
révén 'azonban nemcsak ,a történelembe kapcso-
lódik bele, hanem 'annak hullámzásait is átéld, .
Az evangéliumi keresztyén ség a néppel és a
nemzet életével mindenütt össze van nőve. Nem
külőn test, nem áílam az államban, hanem nép-
egyház, amelyben 'a nemzet vére 'lüktet és a
nép lelke él. Luther ilyennek szánta az egy-
házat, ezért nem állított az élére püspököket,
hanem a fejedelmeket hagyta egyházvezérek-
nek. A német evangélikus egyháznak a biro-
dalom egységbeforrása óta a császár volt a fő-
püspöke: a summus episcopus. Eltávozása után
az összetartó kéz lehullott az egyház kormány-
kerekéről és az egyes országos egyházak is po-
litikai vezetés né'llktilmaradtak. Ezért. fogadta
mindenki örömmel és bizalommal az egységesi-
tésre irányuló törekvést.

Ma már mindenki tisztán látja, amit akkor
csak egyesek láttak és hangoztattak is (Zoell-
ner, Dibelius, stb.), hogy az egységes szerve-
zés megindítása előtt a tartományi egyházakat
keííett volna hitvallási alapon csoportosítani, a
Porosz Uniót feloldani 'S azután a két történeti
hitvalíás alapján álló országosegyházakat egy-
séges 'közigazgatás alá vonni.
· Míg erre az útra rá nem térnek, Német-
országban nem lesz vend és nem lesz nyugalom.
Senkit se tevesszen meg az a tény, hogy az
evangélikus egyház szellemével és történelmi
kialakulásá val, meg nem egyező új papistikus

.alkotmányt mdnden egyes tartományi egyház
elfogadta, tehát az egységbe belement. Az új
alkotmányt mindenki csak keretnek vette..
amelyben a belevitt lüktető élet a fő. Az evan- .
géldumi szellem a formák felett áll, azokkal
ném sokat törődik, azokkal könnyen megalku-
szik. A lázongást éppen az idézte elő, hogy a
szekatlan formába még szekatlanabb azelfemet
vittek bele.

A hitet ésa meggyőződést, a lelkiismeretet
éaaz egyéni felelőss-égen alapuló szabadság
belső törvényét az:onban hatalmi intézkedések-
kel nyűgbetörni nem lehet. Müller birodalmi
püspöknek az a végzete, hogya rend megterem-
tését katonai módon gondolta 'el, holott, mint
lelikésznek tudni:a kellett volna, hogy oalelkieket
csaki lélekkel lehet igazgatni. Ez a lelkiség nem
zárja ki a rendet-és 'a szigort, nem teszi ká-
rossá 'a fegyelmet, de csak akkor, ha rrrindent
áthata megértésre törekvő szeretet.
· Ami már most a vadlási kérdések csomóit
illeti, azokról .rőviden csak ennyit: _
· Ma három vaílási csoportosulás áLl egymás
mellett és egymássau 'Szemben a német evangé-
likus egyházban. Ezek:.a hitvallásos párt, a
politikus párt és 'a germán nemzeti párt. Meg-
győződésem, hogy ez:ek közül a hitvallásos
irányzat ~esz végtére is a győztes. Nem 1S sza-
bad máskép lennie.

Az ótestámentummal kapcsodatos zavar,
'amilyen zajjal dndult, olyan csendesen 'ki ds
múlt. Akárcsak 'a nyári zivatar.

. Az árjakérdés 'a politikai. és társadalmi
életben még erősen hullámzik ugyan, de azegy-
házi életben már csak a politikától mételyezet-
tek tartjáJk felszínen. Az egyházba való bevitele
különben is merőben értelmetlen volt. A józan
emberek lesújtó bírálatai ezt a gyermekes kér-
dést hamarosan megfosztották minden ártó ha-
tásától. Olyannak bizonyult, mint a divat, ami
csak .iL gyengébb értelmű embereket tudja meg-
fogni. Míg 'azonban él, sok bosszúságot okozhat.

A modern pogányság sem életképes. Na-
gyon hasonlít a jubileumi alkalmak történelmi
felvonulásához, Ujszerűsége sokakat megfog és
lebilincsel. Aki pedi:g a régi vértezetben, sisa-
kosao és dárdásari bámultathatja magát, az
eleinte még őrűl is ennek az áliJ.apotnak, de ha
arra köteleznék, hogy mindig úgy járjon, ha-
marosan ő volna, aki a leghevesebben tiltakóz-

I I
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nék ellene. A XX~ilkszázad embere sok balga-
tagságot bevesz és olyan, mint, a gyermek, akit
a szekatlan játék leköt, de utóbb is felülkere-
kedi'k benne a józanabb belátás, vagy - a meg-
szokottság. A XX-ik század németségét nem fél-
tem, hogy az elmúlt évezredele gyermekes gon-
dolatvílágát és kezdetleges vajlási meséit ismét
visszavegye. Aki a művelt világ ha1adása mes-
gyéjén már akkora útat tett, mint, a német nép,
azt nem kell félteni, hogya babonás és kezdet-
leges életfelfogás begyöpösödött ösvényeire
visszatérjen.

Egészben pedig én ma is bizakodással és
jó reménységgel nézem a nagymúltú és nagy
jövendőkre hívatott német nép kűlső és belső
életének változatos. színes vergődését. Aki
nehéz úton halad nagy célok felé, sokszor bot-
1adozilk.A bukdácsolást azonban ne nézzük
míndjártelbukásnak. Inkább figyeljük a hala-
dás és az előretörés vonalát, amelyen máris
látható az emelkedés: a vallás .iránt való ér-
deklődés széltében felébredt, az egyházzal kez-
denek törődni az emberek, a vallásosság kér-
dése ma széltében napirenden van. Elzért nem'
féltem Németországot és Németországban az
evangélium ügyét. IDsma is optimista vagyok,
mert meggyőződés-em, hogy az evangéíium
ügyét maga annak ura és királya, az Isten -vi-
selí szívén.

Mentsük meg
Greguss Gyula hamvait!

A halhatatlronság 'YlJagyszitáján sokszor azok is
keresztül hullanak, akik pedig igazán meaérdemelmék
azt, hogy hevük és emlékezetük évszázadokom keresztül
csillogjon. Ba.mos a halhatatlanság kérdése, megítélése
sem mentes az emberi tévedésektől, sőt nagyon. sok-
szor egyéni szempontok érvényesülése dönt elhunyt
nagyjaink ütolaoos értékelésénél.

Budapest székesfőváro,s tanácsa nagyon bölcsen
és az utókor háláját lekötelezően cselekedett akkor,
midőn elhatározta azt, hogy a Kerepesi-úti temetőben
Ú. n. Pomtheon. sírtál:rlát létesít azért, hogy ott örök pi-
henőre találjanak azon elhunyt nagyjaink hamvai, kik
addig a temető már megszüntetett, vagy measeiinte-
tendö régi sírtábláiban nyugodtak. Ebben a minden
évben nagy'obbodó, népesedő Pantheon sírtáblában ta-
láljuk már a mult század -kimagasló nagyságait, akik
irodalmi, művészeti, tudományos, politikai, egyházi,
társadalmi stb. munkásságukkal igazán rászolgáltak
arra, hogy lvamvaik végleges nyugvóhelyre kerülve, az
utókor számára megőríztessenek. '

Én mint a temetők seeretmese és régi krónikása
mmuienkor nagy örömmel üdvözlöm a Pantheon sír-
tábla nepesedéset. A multak megbecsülését látom eb-
ben, annak a multnak megbecsülését, mely egyedül ké-
pes reménységet ébreszteni egy szebb és boldogabb ma-
gyar jövendő elérésére. De viszont fájdalom tölt el ak-
kor, midőn azt kell tapasztalnom, hogy egyes [elese-
ink sírját a végleges megsemmisűlés fenyegeti. Aminő
fájdalmas a mellőzés az életben, épen olyan seánaima«
és megrendítő az a temetőkben is.

A Kerepesi-úti temető egyik legrégibb a/q. számú
sirtáblájábron (6. sor 18. sír) nyugszik Greauss Gyula.
Talán ma már kevesen tudják azt, hogy Greguss Agost-
nak, a nagyesztétikusnak volt a teetvéroccse, aki fia-
talon, alig qO éve8 korában halt meg 1869-ben. Sokolda-

lúan tehetséoes ember volt. Kiváló terméseettudos 08

mint ilyen már 35 éves korában, 186q-ben, tagja a Ma-
gyar 'I'iuiománqos Akadémiának. Hervadhatatlan ér-
deme 'az, hogy úttörőként, el8őnek igyekezett népeze-
rŰ8íteni a terméeeettuáomámuokat 08 nagyszerűen élve-
zetes do,lgozataival felkeltette a nagyközönség érdek-
lődé8ét a legelvontabb és seáraenak: tet8ző tudomány-
ágak iránt. Természettudomámui 8zakkönyvei és nagy-
8zámú dolgozatai maradandó értékűnk. Mint bolcseleti
író "Határkérdések 'a szép és természettudományok
közt" cimdl. nagyszabású munkájával tünt föl. Mint
szépirodalmi író a műfordítá8 terén míbködött. Ebben
írói keseséae mellett nagy 8egítsége volt páratlan mé-
retű nyelvismerete (hét nyelven írt és beszélt ), 8 ez-
irányú munkás8ágát kitüntetve, 1867-ben a Ki8faludy
Tár8aság is tagjai sorába vála8ztotta.

Mi evangélikusok különösen közel érezzük ma-
gunkhoz Greguss Gyulát. 1857-1869-ig, azaz haláláig
előbb tanára, majd igazgatója volt a budapesti evan-
gélikus főgimnáziumnak. Működése főgimnáziu:munk
történetében arrony betűkkel van feljegyezve. Egyik
legnagyobb dí8ze volt az intézetnek, aki tekintélyét és
a seemétuét, tudományo 8 es irodalmi munkás8ágát
érintő lcüiirüetéseket mindenkor iskoláio. javára gyü-
mölcsöztette. Bolcs volt és igazság08. Tudós volt és sze-
9·ény. Nagyon jell'3mző sirtelirato. is, meluet testvér-
bátyja, Greques Ag08t a nagy esetétikue írt:

A természet barátja, ismerője,
Igaznak, szépnek tollal, tettel hirdetője.

A Kerepesi-űti temető a/q. sz. 8írtábláját a kö-
zelgő, 1935-ik év tavaszán kiűrítik. Az ott eltemetett
többi nagyjaink hamvait már évekkel ezelőtt áthelyez-
ték a Paniheon sirtoblába. Ha rövide8en nem történik
intéekedés Greauss Gyula hamvai érdeke8 és ieüeaeetes
(8zarkofág) siremlékéoel egy'Ü,tt örökre eltűnik. Az ő
hamvainak helye pedig ott van a Pasitheon. sirtábla
hallvatatlanjai között, ahol igaz vannak nála sokkal je-
lesebbek i8, de sokan vannak a Icisebbetc közül valók is.

'*'
Mély tieztelettet ajánlom jelen soraimat Raffay

Sándor püspök úr szíves figyelmébe, aki mint a székes-
fővár08 törvényhatóságának nagyérdemű örökös tagja,
bizonyára meaértesset ve8zi kezébe Gregú8s Gyula
hamvainak sorsát, mely ügye a magyar tudomámuos-
ságnak, 'ügye a magyar irodalomnak és ügye evrongé-
likus egyházunknak i8.

KAROSY pAL.

A Reformáció Alapigazságai
a Római levél Tükrében.

lrta: Dr. Kis8 Jenő.

A reformáció egy csodálatosan gazdagon
buzogó forrás, amelyből az ember szellemi éle-
tének szinte minden ága megujulást nyert. A
lelkiismeret felszabadítása, a gondolat szabad-:
sága, a kutatás szabadsága, a munka szabad-
sága és kötelessége mind innét erednek és nyi-
tották meg az utat az emberi szellem szabad és
eddig el nem képzelt fejlődéséhez. Joggal le-
hetne épen ezért az újkort nem Amerikának
végeredményében esetleges felfedezésétől szá-
mítani, hanem az emberi szellem önmagára éb-..
redésétől ill. önmagának felfedezésétől.

De bármilyen megtermékenyítőleg hatott
is a reformáció a maga gazdag pozitívumaíval
az emberi szellem egész területére, nem von-
ható' kétségbe, hogy első alap és fő jelentősége
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mégis csak a vallás területére tartozik. Vizsgál~ hivatkozott, az Írás alapjára állt, az Írás felleg-
ják és értékeljék a reformációnak az emberi várába húzódott és így vált legyőzhetetlenné.
szellem külőnböző területei re való befolyását a Ezért lehet a reformáció alapigazságait bibliá-
történet, a szellem vagy akár a természettudo- val a kezünkben ellenőrizni: és mert ez az ellen-
mányok is, mi megmaradunk a reformációnak őrzés a reformáció írásszerűségét, bibliai meg-
a vallási élet terén való alapvető jelentőségének alapozottságát bizonyítja, ezért nem kell félte-
hangsúlyozásánál. . nünk a reformáció drága örökségét, sokszor

Gazdagsága azonban itt is olyan túláradó, még méltatlan utódok kezében sem: az Ige kő-
_ magának Luthernak művei kiadásánál már szálk ént megáll.
több mint a nyolcvanadik nagy köteténél tarta- Nem lehet eléggé hangeúlyoznunk Luther-
nak - hogy egy reformációi visszaemlékezés- nak bibliku sságát. A kőzépkorí egyház, sko-
ben az Isten iránt való mély hála és a nagy hő- lasztika, humanizmus, mystika, Augustinus,
sök iránti kegyelet érzésével eltelve is csak egy Aquinói Tamás mind szükséges a reformáció-
bizonyos nézőpontból foglalkozhatunk a refor- nak ill. történeti előzményeinek megértéséhez ;
máció áldásaival. magát a reformációt csak a Szentírás . alapján

A nézőpontot megadja a jelen jubiláris év. érthetjük. Ez volt világra szóló jelentőségének
és győzelmének titka. Ha sokszor tán pateti-

Négyszáz éve annak, hogy a teljes Luther kusnak tűnik is fel az a legelterjedtebb Luther-
biblia fordítás megjelent. (Hazai ev. egyházunk kép, amely Luthert a bibliára tett kézzel ábrá-
ezt a többek között egy művészi emlékplakettel zolja, de mégis ez·szemlélteti előttük legjob-
örökítette meg, amelynek egyik oldalán Luther ban azt, amit az egész reformáció akart: az
igen jól sikerült mellképe van e feIírással: Isten igéjére támaszkodni, azon alapulni, abban
Luther bibliafordítása 400 éves; a másik olda- élni.
Ion a Jelenések kv.-nek angyala látható az evan- Luther bibliafordításának 400 éves jubi-
p:éliumot tartva a kezében a 14. r. 6. v.-nek igé- leumi évében erre nyomatékosabban kell utal-
jével: minden népnek a maga nyelvén. (Meg- nunk, mint máskor; mert örök igazsága mellett
jelent több mint 12 évi fáradságos gondos speciális aktualitást ad kitűzőtt célunknak,
munka, ismételt revízió alapján; az egész bib- hogy az Írás, közelebbről ennek azon része alap-
liának a nép anyanyelvén való megjelenése kor- ján, amelyhez Luther kezdettől fogva legköze-
szakalkotó jelentőségű volt; ha voltak is előz- lebb érezte magát, a Római levéllel a kezünk-
ményei, mégis világraszóló cselekedet volt ez, ben kísérhetjük nyomon a reformátor fejlődé-
amely mint Risch megállapítja (Luthertum. sét és mutathatunk rá a reformáció alapigaz-
1934. év 9. sz.) egy csapásra elfújta a meglévő ságaira.
próbálkozásokat. A reformáció művének szilárd
alanokra való fektetését jelentette, hiszen most "Az Újszövetség az a könyv, írja az 1522-ik
már ki-ki meggyőződhetett az egyszerű nép fordítás előszavában, amelyben, az ev.angélium
fiai közül is, hogy amit Luther Márton és re- és Isten ígérete és azoknak története, akik hisz-

nek és nem hisznek benne, van megírva ...formátor társai hirdetnek, azt nem a levegőből
veszik, hanem az örökkévaló Szentírás alapján Krisztus halála előtt megparancsolta és elhatá-
tanítják. A bibliának az anyanyelvre való for- rozta, hogy ez az örömhír halála után az egész,
dításával nemcsak igazoltálc a reformáció taní- világra kihirdettessék és így mindazoknak,

akik hisznek, tulajdonul adta minden javát;
tását, hanem ezeket a nép nyelvére átültetett életét, amellyel a halált elnyelte, igazságát,
biblia segítség-ével a nép lelkében megalapozták. amellyel a bűnt eltörölte, üdvösségét, amellyel

A Szeritirás- azonban, mint a reformáció az örök kárhozatot győzte le, úgyhogy a sze-
alaki alapelve, nem válik sem a reformációnak, gény bűnökben halott ember, aki a pokolba van
sem a reformáció egyházai nak "papiros pápá- kötve, nem találhat megnyugtatóbbat, mint a
jává", mint valaki szellemesen mondani akarta: drága, kedves hírt Krisztusról, úgyhogy szíve
nem állítottak fel ezzel egy új bálványt. Isme- kacaghat és örülhet, mert hiheti, 'hogy igaz."
rős Luthernek még az 1522. évi Újszövetség "Így hát az evangélium nem más, mint Isten
fordítás előszavában (Jakab leveléhez) közölt Krisztusáról és Dávid fiáról való prédikáció,
megállapítása: "Was Christum nicht lehret, aki igaz Isten és 'ember volt, aki minden eniber
das ist nicht apostolisch, wenngleích S. Petrus ,számára halálával és feltámadásáv.al a bűnt,
oder Paul lehret. Wiederum, was Christum pre- halált, poklot legyőzte, akik hisznek benne."
diget, das ware apostolisch. wenns gleich Ju- "Ítéletet mondhatunk most már 'az összes köny-
das, Hannas, Pilatus und Herodes that". Ez vek között, melyek a legjobbak, nevezetesen
védte meg a reformáció művét a fennebbi vád Ján ev.sa, szt. Pál levelei, különösen a Ró-
irányában való eltévelvedéstől. Ez volt a fő a maiakhoz, és szt. Péter levele, amely igaz
reformációban is, amelyre hitvallási irataink magva és veleje minden könyvnek, amelyeket
értékelése szintén vonatkozik: "quia et qua te- épen ezért joggal lehetne az élére· állítani és
nus cum Sacra Scriptura consentit." minden keresztyénnek tanácsolni lehetne, hogy

Az volt a providentiális Lutherban, hogya ezeket mindenekelőtt és leginkább olvassa és
legvilágosabhan és leghatározottabban az Írásra mindennapi olvasás által annyira a magáévá



5t. szám. EVANGELIK US ELET 5: olda!.,

tegye, mint a m:indennapi kenyeret, mert ezek-
ben mesterien találod kidolgozva, hogy a hit
Krisztusban mikép győzi le a bűnt, halált, pok-
lot és ád életet, igazságot és üdvöt." .

Magáról a Római levélről pedig ezt mondja:
"Ez a levél az igazi főrésze az Újszövetségnek
és a legtisztább evangélium, amely méltó és ér-
demes arra, hogy a keresztyén ember szóról-
szóra ismerje és naponként éljen vele; mint a
lélek napi kenyerével. Mert nem lehet elég so-
kat olvasni, vagy jól szemlélni és minél többet
foglalkozunk vele, annál értékesebb lesz és job-
ban ízlik."

Luther ezen szavaiból kiérezhető. hogy mi-
lyen döntő befolyást gyakorolt rá éppen ez a
levél. A híres toronyélmény, amikor a lelki-
ismereti küzdelmei és kétségei közt Róm. I.
17-nek olvasása úgy hatott rá, mintha újjá
született volna, bizonyítja, hogy már jóval 1517
előtt végbement a nagy belső átalakulás a
reformátor lelkében, amelynek csak nyilvános-
ságra jutásaként szólhatunk 1517 okt. 31-ről
úgy, mint 'a reformáció sziiletése rrapjáról.
A Római levélhez írt nag-yterjedelmű kommen-
tárja, amely egyetemi előadásait fog-lalja ma-
gában ésamelyet újabb időkben találtak meg
és adtak ki, szintén azt bizonyítja. hogy miután
Luther meatalálta az apostol levelében az igaz-
ságra vezérlő kalauzt. ingadozás nélkül haladt
előre a reformáció útján.

De nézzük főbb vonásaiban ezt a fejlődést.
Az elveszett paradicsomot kereső ember

küzdelmének fő stádiumait a Római levélben 3
képben ábrázolhatjuk legszemléletesebben. Há-
rom jelenetben látjuk a minden idők legnagyobb
és minden emberben ismétlődő harcának lefo-
lyását. Az első kép egy láncra vert fogolynak a
képe. A fogoly arcán a sok hiábavaló szabadulni
törekvés után a kétségbeesés vonásai láthatók.
A fogoly az ember, a lánc a bűn, az úr a sátán.
A kép felírása: ó én nyomorult ember! Kicsoda
szabadít meg engem ennek a halálnak testéből?
A második képen a Megváltó keresztje látható
ezzel a felírás sal : megigazulván ingyen az Ő
kegyelméből, a. Krisztus Jézusban való váltság
által, akit Isten oda állított engesztelő áldo-
zatul hit álta.I, az ő vérében. A harmadik ké-
.pen a láncaitól megszabadult ember látható,
amint hangzik az ajkáról a boldog ige: meg-
igazulván hit által békességünk van Istennel
a mi Urunk a Jézus Krisztus által; nincsen
azért semmi kárhoztatásuk azoknak akik a
Jézus Krisztusban vannak, akik nem test szerint
járnak, hanem lélek szerint.

Ez az üdvösség útja a Római levél szerint
de az egész Újszövetség szerint is. "

Nézzük ezen helyzetképhez viszonyítva
Luther reformátori tanításának fő igazságait
amelyekre már korábban az 1512-17. években'
főként az 1515-16. években tartott Római le~
vélmagyarázatban eljut, anélkül, hogy ekkor

..

még sejtené állásfoglalásának óriási jelentő-
ségét.

Mi volt az, ami a jogásznak szánt, de
teologussá lett Luther Mártont egész lelkében
foglalkoztatta ?U gyanaz, ami Pált. :E tekintet-
ben is figyelemreméltó párhuzam van közöt-
tük. "Wie krieg ich einen gnádígen Gott ?"
Nincs ennél nagyobb kérdés az ember életében.
Ezzel kezdődik a reformáció, de ezzel foglal-
kozik a Római levél is. Mellette eltörpül minden
más kérdés vagy probléma; mert minden egyéb
kérdés, társadalmi, politikai, nemzeti, szociálís,
mind e földi életre, az ember rövid életidejére
vonatkozik; de ez a kérdés átnyúlik a földi
életből az örökkévalóságba. Ezért viszonylik e
kérdés hordereje minden egyéb problémához,
mint az örökkévalóság az ideig valósághoz,
ezért van az a nagy feszültség, amely a refor-
máció hőséül Isten által rendelt férfiú lelki-
világát évtizedeken keresztül remegésben ta:r;-
totta, amig azután fel nem oldódik és a szárnyra
kanott sas erejével és biztonságával szárnyalt
felfelé a lélek birodalma felé.

Ismerős Luther életéből, hogy ez a kérdés
mit jelentett az ő számára: emberfeletti küz-
delmekkel teljes éveket, önsanyargatást, bőj-
tölést. korbácsolást, álmatlan éjszakákon át
reggelig tartó gyötrődéseket és meznvuevást
nem hozó könvőrgéseket, amelyekben kifáradt
a ,lélek. úgy, hogyaléltan" félholtan emelték
többször is ímazsámolva mellől az egyszerű
kolostori cella nyugvóhelyére.

A jeles Luther-kutató Holl mondja: a ko-
lostori küzködés idején meaoldhatatlan feladat
előtt állott: tudatában volt' annak hozv Istent
szerétettel kell keresnie. ezt a legkomolyabban

'akart~, dA amint hozzáfogott, érezte, .hozv már
az első alkalommal hajótörést szenved, Ez volt
a~ a háló, amelybe belekerült és amely megfo i-
tassal fenyegette. "Quando maxime sobrius fui,
maxime tentatatus : quanto sanctior fui, tanto
intertior." Mondja Luther maga ,.és ha viszont
felhagyott az IstenkeresésseL ez ú i bűn volt a
számára". Életemésztő nrobléma volt számára:
hogyan lehet az, hogy Isten a törvénnyel lehe-
tetlen követeléseket ra.k rá az emberre. hogy
azután a be nem töltésért megbüntesse. Érezté,
hosry ez tulajdonkénén istenkáromlás, mégsem
tudott tőle szabadulni: szinte az elkárhozottak
kínját szenvedte. Saját szavaival "Ego inse non
semel offensus sum usque ad profunduni et
abyssum desperationis, ut ontarem nunnua-
messe me creatum hominem antequam scirem
quam salutaris illa esset desperatio et. quam
gratiae nronínoua." (En mazam gyakran a
mélységig és a kétségbeesés szakadékáig kísér-
tettem meg, úgy, hogy kívántam bár sohase
teremtettem volna emberré, mielőtt tudtam,
hogy milyen üdvös ez a kétségbeesés és milyen
közel van a kegyelemhez.)

(Foly tat juk. )
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Karácsonyi misterium.
Ilyenkor, karácsony felé
Lélekben újra kis gyermek vagyok;
jaj! meg ne tudják titkon a nagyo,k,
meri (J;kkor elszán a varázs! ...
... És kandallónkban a parázs
már fel van szítva ... Mesét hallgatok;
a dajkám moouija: olyan egyszerű
és mégis drága, hű
misteriumnak illatát lehellő! ...

- Nézd csak! milyen nyugodt a felhő,
mély és magas! . .. Az alpesek
reá csókoltak millió gyopárt
és ezer csil],agot az égbolt ...
És ott a csillag! ... milyen rég volt!
amelyik. megmutatta az utat
a kisded seentelt jászola felé ...
Hallod? Egy óriási aeol hárfa
muzsikál halkan a világ felett.
Érzed: mily61'! édes a lehelet,
amely felülről árad?
És érzed-e a szívedben 'a várat?
Építői: mosolygó csillagok!
Kulcsold imára kis kezed,
mert máma vendég jőn a várba! ...

Már lépdel,
jön az építőknek vállán.
Mosolya: tündőklő szivárvány
és minden mozdulata balzsam ...
S a várba lép most halkan;
egyszerre: millió kis várba!
Lásd édes: milyen bűvös drága,
seen: misterium ?! ... Hogyan is lehet t ! ...
Olyan egyszerű: . " Ő a Szeretet!

Karácsony dráqo. estjén
csodára váró kis gyermek vagyok.
Valljátok be:
nem úgy vagytok-e ti is, bölcs .nagyok? ! ...

Miklós vitéz.

Hosszabb széljegyzet
egy mellékmondathoz, amelyet nemrégiben e lap hasáb-

jain olvastam.

Az világos, hogy a kereskedősegéd nem lehet
tagja főnöke testületének, a zsellért nem ültetik be az
OMGE süppedő bőrfoteljébe, a kórházi ápoloszemély-
zetet nem választja be tagul az Orvosszövetség és' az
óriás GyOSz kicsi Fenyő Miksája nem hívja meg az
időnkénti klubvacsorára a vasmunkást, hogy fehér
asztal mellett beszélgesse meg vele pl. a bérkérdést.

Az előző papi generáció (nemcsak a mienk!) nem
gondolta át, vagy ha látta is, nem merte nyiltan el-
ismerni, hogy nemcsak a földbirtokosc.k, gyárosok,
ügyvédek, kereskedők, de maguk a lelkészek is tömö-
rülhetnek "jogos" szellemi és anyagi javaík védelmére.

Ha a munkás belépett szervezetébe, 'vagy ha a
zsellér összeállt társaival, hogy égbekiáltó nyomorúsá-
gában magának és sokgyermekes családjának esetleg
télre is biztosítson kenyeret, - a papját mindig szem-

. ben találta lét- és egyéb érdekeivel. Igy távolodott el
lélekben 'a tömeg a papságtól, illetve inkább a papság
a tömegtől s így hamalmasodott el a tömegben az a ma
már csak nehezen. kíírtbatö, de még mindig megváltoz-
tatható hiedelem, hogy az egyházak bort isznak és
vizet prédikálnak.

E helyzetkép kialakulásának okaira hamar rá-
jövünk, de most ne firtassuk azokat. Viszont javára
írható a papságnak, hogy nem vezették rossz célok.

Csak az volt a baj, hogy jók se, azaz semilyene~ se.
A munkaadók, az "intelligencia" gazsuláltak neki. Ha
ingadozott elméletekkel siettek lelkiismeretét egyen-
súlyba hozrri, Igy nyugodtan állott szolgálatukra .~gy
magánéletében, mint - a szószéken. Boldog, szílárd
alapokon álló, "mindig így lesz" békevilág volt !l;Z' S.~a
jöttek a szomorú jelenségek, a bősé?"esebé~ em~szteset
zavaró 'körülmények, - vígasztalasban es dörgédel-
mekben merült ki lefelé az összes tevékenység. Pedig,
pedig a dolgok láttára sűrűn be kellett volna járniok a
lelkészeknek abba a bizonyos hetedik szobába s buzgó
ima mellett megkérdezni önmaguktói : "Mit csinálna
Jézus ma az én helyemben ?~' És az egyetlen és helyes
választ bizonyára megkapták volna: "Egyforma bá-
torság és egyforma rnénték minden irányban!"

Oh nem lett vOIDaebből semmiféle ország- vagy
világfelfordulás, de talán mindaz a sok-sok borzasztó
esemény is elmaradt volna, amelyek többek között az
egyházaknak sem használtak.

De vallják 'be az egyházak: Mivel hálálták meg
nekik felülről ezeket a - szívességeket? Mivé lett a
tekintélyük felfelé? Amerika pénz- és szanáló diktá-
toraí vajjon szóbaállnak-e velük? 01aszország és a Va-
tikán viszonya kész komédia! Vagy a különböző vilá.g-,
béke-, leszerelési- és egyéb kongresszusokon és kon-
f\erenciákon gondolnak-e arra, hogy az egyházakat is
meghívják és meghallgassák ?

Ilyenformán még ma sem értem, hogy miért ítélte
el a lelkész azt a hívét, aki mert pl. munkás, a szak-
szervezetében gondolta megtalálni anyagi védelmét ?
Hiszen amelyik tagjában sikeTült az egyháznak ,kiegé-
szíteni az evangélikus alapot s felébreszteni az evan-
gélikus öntudatot, az meg fogja állni a helyet pl. a
seakszeroezetében. is (sőt, ha kell, át is formálhatja
azt) azt az embert nem veszi el egyházától semmiféle
világnézet avagy szekta, az nem fog kitérni, annak nem
lesz közömbös, hogy adjon-e egyháZa kárára reverzálist
va,gy sem, annál nem kell félni attól, hogy az élet min-
den feleletet váró kérdésében nem evangélikus lelki-
ismerettel fog cselekedni s bizonyos, hogy utolsó lehe-
letéig kész örömest áll rendelkezésére egyházának is.

Ime, itt is baj volt! A fentebbi 'hiba mellett ez a
még nagyobb - könnyelmüség! Nem történt meg min-
den az egyháztagoknak százszázalékos hívekké való
neueléséret Tehát indokolt volt a lelkészi kar izgalma,
amikor a nyáj szétszéledt. Indokojt volt az egyháztagok
féltése pl. a materíétísta világnézettől. De nem volt
indokolt, hogy az egyházak a vétket a nyájra tólják
emiatt. Qualis rex, talís grex!

Ezer szerencse még a sok szerencsétlenség között,
hogy a krisztusi Igazság az egyetlen, amely ezt a vi-
lágot földi vonatkozásban is rendbehozhatja, megvált-
hatja. És ezt az Igazságot a tömegek is érzik és _.
áhítjá!k! Áhították akkor is, amikor az egyházak, hogy
úgy mondjam, megtagadták őket gyermekeiknek. S
amikor ezek a kitaszítottak fájdalmukban és elkesere-
désükben talán még az egyházakra is felemelték a ke-
züket.

Mi tehát a teendő? Először is a lelkészek legye-
nek csak lebkészek. Emberek, férfiak a legjavából, jé-
zusi és lutheri alázatosságban, bátorságban és igazság-
szeretetben bővelkedők. Másodszor (bocsánat, ha a szép
deákferenci hasonlat itteni erőszakolt változatában
kissé sántít, de hirtelen nem jutott jobb az eszembe):
ahol a mel1ényt rosszul gomboltuk be, ott azt ki kell
gombolni és újra begombolni; ahol pedig most veszik
fel a mellényt, vigyázzunk arra, hegy mindjárt jól gom-
bolódjé'k.

Az itt elmondottak olyan dolgokat hánytorgatnak
fel, amelyek nagyrészt már történelemnek számítanak
és amelyek éppen ezért okulásul szolgálhatnak. Habár
a mai lelkészi és hitoktatói gárda hivatása magaslatán
állva jól látja a bajokat és heroizmussal járja a helyes
útra vezető sáros, rögös, bozótos mesgyéket, olvasván
multkor ebben a lapban' egy furcsa mellékmondatct,
helyénvalónak gondoltam - ha kiélezetten is - meg-
válaszolni. Remélem, használok vele.

Por Pál.
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ADVENT NEGYEDIK VASARNAPJA.
Filippi 4:4-7.

A keresztyén ember az élet misulen viszo-
nyai között örül. Őrül akkor ie, amikor öröm
ée boldogság az osztályrésze~ de afkkor is~ami-
kor koporsóhoz kell állania, hogy az Isten szen-
vedésekre érdemesít ette. Mert tudja, hogy az
Isten azokat látogatja meq, akiket ezeret.
Hogyne lenne tehát öröm a keresztyén embe?'
szioében, amikor hallja az adventi üzenetet :
Az ar közel!? Nem földi öröm ez, illetőleg nem
földiek felett való öröm, hanem gyönyörűség
azért) hogy az Isten önmagát megüresíté és
szolgai [ormát vett fel, hogy Fia alakjábwn
minket megváltson. Ennek az örömnek termé-
szetes megnyilatkozása a szelidlelkűség, a sze-
retetteljes viselkedés minden embertársunk irá-
nyában és az élet minden helyzetében. Amint-
hogy Jézus Krisztus által is üdv adatott min-
deneknek válogatás és ,kivétel nélkül. Ezzel az
örömmel együtt jár, hogy nem aggodalma.sko-
dunk, hogy bizalmunk van abban) aki a nagy
karácsonyi csodát seerzette, hogy minket meg-
mentsen. Ez a bizalom nem emberekre épít) ha-
nem az Istenre. A Mindenható) a kegyelmes
Atya tenyerében nryugvónak érzi magát. Ennek
az örömnek más kiút ja nem lehet) mint az
imádság) aminthogy az ember szíve túláradó
örömében nem tehet mást, minthogy alázatosan
leborul az előtt) aki az örömöt szerzette. A Ike-
resztyén embernek ez az öröme és.boldogsága
az Istennek ama békességében éri el csúcspont-
ját) amely csak azoknak adatott meg) akik el-
nwndhatják: Élek többé nem én~hanem én ben-
nem a Kriszius! ...

- Orgonaavatás Kelenföldön. December 16-án a
délutáni istentisztelet idején avatták fel a kelenföldi
egyházközség templomának új orgonáját. A templomot
zsúfolásig töltötte meg az ünneplő közönség, amelynek
soraiban ott láttuk D. báró Radvánszky Albert egye-
temes f'elügyelöt, D. Raff'ay Sándor püspököt, Hermann
Miksa ny. minisztert, a kelenföldi egyházközség örökös
t. b. felügyelőjét és másokat. Az orgonát Kemény Lajos
esperes adta át rendeltetésének és Weltler Jenő kar-
nagy szólaltatta meg Luther harci énekével és más
közismert egyházi énekkel. Szántó Róbert lelkész imád-
kozott és megáldotta a gyülekezetet. Majd Sugár Vik-
tor, a Nemzeti Zenede tanára mutatta be orgonahang-
verseny keretében a különböző változatokat. Az új or-
gona kitünő hangja és konstrukciója, valamint tetsze-
tős, modern, müvészí külsö kivitelezése általános feltű-
nést keltett. '

- Hatvanban az adventi időben előadássorozat
volt a hívek számára. Dec. 5-én: "Krisztus a Biblíában"
címmel előadást tartott Danhauser László budapesti
vallastanár. Dec. 12-én: "KrisZitus a világ orszagutjan''
címmel előadást tartott: Zászkaliczky Pál fóti lelkész.
És "Isten munkája a finn nép életében" címmel elő-
adást tartott: "Karanko Joukko finn evangélikus lel-
kész. Dec. 19-én:· "Krisztus útja az emberi lélekben"
címmel előadást tartott: Szabó József győri püspöki
másodlelkész.

- Nemeskér. Az egyházközség Novák Elek admí-
nisztrátort egyhangúan lelkészévé választotta.

- Névmagyarosítás. Wickert Lajos szentesi evan-
gélikus lelkész családi nevét belügymimiszteri enge-
déllyel "Virányi"-ra magyarosította.

- PéczeI. A gyülekezeti Nőegylet tevékeny elnök-
nője Fáy Ferencné és buzgó vezetősége közremüködé-
sével tagjai készítette játékokból (baba és állatok) szép
erkölcsi és anyagi sikerrel babakiállítást rendezett f.
hó 9-13. között. A kiállítás tiszta jövedelmét tavasz-
szal építendő temploma javára adta. 23-án karácsonyfa
ünnepélyt rendez, amely alkalommal gyülekezete sze-
gényeit részesíti jelentős támogatásban. Buzgó munká-
ját erősíti és bővíti az Istennek kegyelme.

- KÉRJüIi AZOKAT A IDTTESTVÉREKET,
akiknek lapunk járt és előfizetési díjaikat ' még nem
rendezték, hogy most, az esztendő befejeztével sürgő-
sen küldjék be tartozásukat. Aki a lapot elfogadta, az
a törvény értelmében tartozik az előfizetési díjat is ki-
egyenlíteni. A KlADÓmVATAL.

- Az alag-dunakeszi kis ev. fiókegyház nagytevé-
kenységű nőegylete december 8-án szeretetvendégség
keretében nagysikerű jótékonycélú kulturestet rende-
zett. A magas színvonalú estén mélységes hatást vál-
tott ki Dr. Gaudy László budapesti evangélikus hitok-
tatási-igazgató magas szárnyalású adventi szózata. A
'müsor másik Iciemelkedö pontja Gyökössy Eruirének:
a kiváló poétának szereplése volt, aki három gyönyörű
versevel ragadta magával a nagyszámú közönséget.
A nagy erkölcsi siker mellett jelentős anyagi eredmény
is kísérte a nagy gonddal és ügyesen rendezett estélyt.
A közel 200 pengő tiszta hasznot a nőegylet felerészben
a szegény gyermekek karácsonyára fordította, fele-
részben pedig a fiókegyház templomaiapja javára ál-
dozta. Az estélyen a szerbek által az ezeréves magyar
földről elűzött martir magyarok segélyezésére gyűjtést
rögtönöztek. Ennek útján 26 pengő 60 fillér gyült ösz-
sze a nemes célra. Kísérje továbbra is Isten bőséges
áldása az Issekutz Gyuláné által vezetett nőegylet ál-
dásos buzgó munkáIkodását! . K. Gy.

- lsaszegen, az elmult hónapban a gyülekezet
legbuzgóbb hívének, Ludrovszky Gyuláné hittestvé-
rünk:nek belső tüz teljesen elégette hajlékát. Most a
hajléktalanokiraj együtt didereg hideg kamrájában.
Kéri azokat a hittestvérek et, akik a szeretet ünnepén
boldog, megelégedett meleg otthonban ünnepelnek, gon-
doljanak reá és adomány,atkkal segítsék. A segítő ado-
mányokat, akár lapunk szerkesztőségébe, akár lelkészi
hivatal Péczei címén hálás szívvel vesszük.

- A csanád-csongrádí ev. egyházmegye Íúrei. No-
vember 17-20-án az esperes Benkóczi Dániel egyház-
megyei főjegyzővel TisZiaföldvárt és négy szórványköz-
ségét látogatta meg s mindenütt igét magyaráztak és
hítébresztö előadásokat tartottak. Az anyaegyházban
külön előadásokat tartottak az elemi iskolai tanulök-

,nak, ifjaknak, leányoknak, presbitereknek és a gyüle-
kezet tagjainak. - November 26-án Battonyán egyház-
megyei tanitói konferencia volt, amelyen az esperes
írásmagyarázás a után vitéz Magyar János szegedi ta-
nító tartott előadást a felekezeti iskolák tananyagáról,
különös tekintettel a hitoktatásra. Az előadás anyagá-
nak részletes és alapos megbeszélése után az esperes
harmóniumon bemutatta a tanítók részére az új isten-
tiszteleti renddel kapcsolatos kántori teendőket. - No-
vember 27-én szintén Battonyán az egyházmegye lelké-
szeí jöttek össze .konferenciára, hol az esperes írás-
magyarázatát Keken András előadása követte, a
hitoktatás reformjáról. A nívós előadást komoly meg-
beszélés követte, amelyhez a jelenlévő egyházmegyei
felügyelő, vitéz Purgly Emil ny. miniszter nemcsak az
egyházfelügyelő . egyházszeretetévei, hanem a politikus
bölcseségével is hosszasan szólt hozzá. A másik előadást
Brachna Gábor egyházmegyei segédlelkész tartotta, aki
3 éves amerikai tapasztalataival arról beszélt, hogy az
amerikai protestáns egyházak életéből milyen gyakor-
lati ismereteket vehet át magyarhoni evangélikus egy-
házunk. Végül az esperes adventi és téli időszakban
szükséges belmissziós munkára hívta fel a lelkészek
figyelmét. - Battonyán november 26-án este az Evan-
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gélikus Nőegylet templomaiapja javára nívós müsorral
egybekötött tea-estet rendezett, amelyen Keken András
és Brachna Gábor előadást tartottak, Egyed Aladár
harmóniumszonátát játszott és megnyitót mondott, vitéz
Magyar János és helybeli szereplők énekszámokat adtak
elő. Az esten 240 teát szolgáltak fel. - Mezőkovács-
házán, Battonya szórványában november 27-én, este
vallásos est volt, amelyen az esperes igét magyarázott,
a battonyai Nőegylet tagjai pedig szavalat és énekszá-
mokkal emelték az est áhitatát. Vitéz Magyar János
énekszólót adott elő. - Szegeden és Hódmezővásár-
helyen adventban a következő előad~ssorozat volt: 1.
Krisztus útja a bibliában; 2. Krisztus útja a történe-
lemben; 3.IKrisztus a világ országútján; 4. Krisztus
útja a lelkemben. - December 8-án a mszöhegyesí fiók-
egyház, 9-én a battonyai ev. egyház, 10-én Kunágota
szórvány tartott ádventi estéket, amelyeken az előadást
az esperes tartotta.

....:...A Keresztyén Igazság decemberi száma egy-
házi életünk széles terül etén tájékoztatja olvasóit 'kü-
lönbözö irányú tanulmányaival. Budaker Oszkár a ka-
rácsonyról írt elmélkedést. Schulek Tibor cikke új éne-
kes könyvet kíván. Prőhle Henrik pozsonyi lelkész e
cím alatt értekezik: Az egyházi esztendő a hitélet szol-
gálatában. Remport Elek budapesti ev. gimn. tanár
újabb történelmi regényeinket vizsgálja a múlt és a

, jelen tükrözése szempontjából. Gyarmathy Dénes a zsi-
nat körülí veszedelmekről, Fizély Ödön a szlovenszkóí
evangélikus egyházról íro A Krónika részletesen ismer-
teti a németországi hitvalló evangélikusság sorsát, fog-
lalkozik a' zsinat megalakulásával és Peschko Zoltán
orgonaestjével. A Széljegyzetek és az Új Könyvek ro-
vata ezúttal is figyelemmel kíséri az aktuáIításokat.

~ A LUTHER-TARSASAG felhívja az evang.
hívek figyelmét arra, hogy könyvkereskedésében a
karácsonyi és újévi ajándékoknak gazdag választéka
áll. rendelkezésükre szép könyvekben, képekben, levél-
papírban és egyéb rokon áruban. Kiki keresse föl és
vásároljon. A Luther-Társaság az üzleti jövedelmet
nem magáncélra forditja, hanem új evang. vallásos
írások kiadására, terjesztésére, a szórványbeli.. hívek
lelki gondozására. A könyvkereskedés (VIlI., Ullői-út
24.) mellett villamosmegálló van (5, 63, 71, 52 sz.)

_ Műsoros estét rendez a Deák-téri Evangélik1.j.s
Nöegyesület a Zeneművészeti Főiskola nagytermében
dec. 22-én d. u. fél 6 órai kezdettel. Ennek az estnek
bevételét az új szeretetotthon javára és a szegény
gyermekek téli felruházására fordítják. Bevezetőt
mond: D. Raffay Sándor püspök. S2ierepelnek:
Basilides Mária, 'Dedinszky Izabella, Kerpely Jenő;
Heimlich Lajos, Laczó István, Sala Domokos, Csilléry
~L i

,_' Evangélikus élet Medgyesegyházán. Alig egy
pár hete alakult meg Medgyesházán az Evang. "Luther
Márton" Ifjúsági Egyesület. Azóta nagy lelkesedéssel
folytatja áldásos működését. Karácsonyelöt.tí vasárna-
pon nagyobbszabású vallásos "karácsonyfa ünnepélyt"
rendez az ev. és prot. fiatalság. Az ünnepség müsora
a következő lesz: Imádkozik és megnyitó beszédet
mond: Liska, Ferenc ev. s. lelkész. "Ember tervez, Isten
végez". Előadják: Gabnay Pál, Hoitska Ádám, Finta
János. "Egy eszme elindul". Tóth József és Pécs Mihály.
"Estimára szól a harang". Bender Irén, Kaposvári-
Klein Ica, Nagy Ica, Tóth József, Zsilinszky Ádám,
Hursán Pál, Laczy Imre. -v-' Élőkép. - "Karácsonyi
előkészületek". Nagy. Emma és Kéry Rózsi. "A szív
szava". Kesjár Bözsíke, Kéry Micike, Kokavecz Károly,
Jánovszky Mátyás, Dancs László. ----;-Énekszámok. Har-
móniumon kísér Tóth Ilonka. Hegedűszám. "Csendes
éj". Hajtár Ica, Dékány Ica, Kocziszky Judit, Erdélyi
Mária, Zsilinszky. Katalin, Pilinszky Zsófia, Nekis
Mária, Gyurka Zsófia. --"Fel barátim". - Minden szer-
dán és vasárnap délután és este müsoros ádventi össze-
jövetel. Dec. 12-én Lucanap előestéjén "Veres Pálné"
emlékünnepélyt tartottunk. Beszédet mondott Líska
Ferenc s. lelkész. Dec. 6-án kedves, szeretetteljes "Mik-

lós" mikulás estély volt. - Az evang. ifjúság számára
rendezett vallásos estélyeken a szülök is örömmel vesz-
nek részt. Az összejöveteleken minden alkalommal
bibliaóra van.

_ Megjelent Lic. Dr. Karner Károly, egyetemi ta-
nártól Máté evangéliuma magyarázata, mely az evan-
gélium új fordítását és -résztetes magyarázatát tartal- .
mazza. Előfizetési ára P 3.80, kötve P 4.80, amihez 20 f
póstaköltség járul. Megrendelhető a "Keresztyén Igaz-
ság" kiadóhívatalában, Sopron; Várkerület 66. (Pósta-
takarékpénztári csekkszámla 45.031).

- Barth Károlyt bonni theológiai tanárságától
december első hetében azonnali hatállyal felfüggesz-
tette dr. Rust német közoktatásügyi míníszter azon az

, alapon, hogy az 1934. aug. 20-án kelt törvény által meg-
követelt hivatali esküt nem akarta letenni. Az eskü
szövege' a következő: "Esküszöm, hogy a német biro-
dalom és nép vezéréhez, Hitler Adolfhoz hü maradok
és neki engedelmeskedem, a törvényeket megtartom és
hivatali kötelességeimet lelkiismeretesen elvégzem, rs-:
ten engem úgy segéljen." Barth csak annyiban lett
volna hajlandó Hitler Adolfnak hűséget és engedelmes-
séget rogadní, "amennyiben ezért mint evangéliumi
keresztyén felelni tudna."

- Eladó. Egy 135 cm magas és 80 cm széles Pe-
dálos Orgona Harmónium, 5 oktávos, 2 manuáléval, 19
változattal, térdregiszterekkel, fortissimo lábkapcsoló-
val, kézi- és lábfujtatással, 5 hangsorozattal, 268 síppal.
Templomok, zene- és hangverseny termek, szalonok és
magánosok részére egyaránt alkalmas. Cím a kiadó-
hivatalban.

- Karácsonyi ajándékaihoz feltétIenfu tegye
hozzá a Magyar Keresztyének Naptára Ieszakítös bíb-
Iiai tömbnaptárt. Nincs annál nagyobb ajándék a küz-
ködö emberi szív számára, mintha az Isten igéje tiszta
forrásából meríthet és annak világossága hinti fényét
az útjára. A bibliai tömbnaptár ezt a munkát végzi
ezrek életében. Könyvalakban is kapható. Maga a tömb
1.20 P, a könyvalakú és hát1appal ellátott 1.60 P. Meg-
rendelhető az egyházi iratterjesztésnél vagy a Bethánia
könyvkereskedésnél. Budapest, VII!.;· Gyulai Pál-utca
9. Terjesztöknek 10 példányon felül 25% kedvezmény.

PÁLYÁZATI IDRDETÉS.
A csanád-csongrádí ev. egyházmegye elnöksége

a pitvarosi üresedésben lévő lelkészi állásra pályázatot
hirdet. Javadalom: 1. Évi 300 P, azaz háromszáz pengő
készpénz. 2.·Kilencvennat mázsa búza. 3. Tizennégy kis
magyar hold (a 1100 négyszögöl) szántó használata. 4.
Egyszázhúsz mázsa kemény tűzifa házhoz szállítva és
felvágatva. 5. Stólá:k: temetés és esketés 2-2 pengő,
egyházkelő aeszony avatása 1 pengő. Anyakönyvi kivo-
natok díjai. 6. Természetbeni hat szobás lakás a hozzá-
tartozó mellékhelyiségekkel és kerttel.

Lelkészi kötelességeín kívül a hitoktató kántorral
az állami elemi iskolai tanulók hitoktatását felerészben
végezni köteles.

Istentisztelet nyelve: magyar-tót.
Az ágo hítv. ev. ker. egyetemes egyház lelkész-

választási szabályrendelete 22. §. értelmében felszerelt
pályázati kérvényeket 1935. január 7-ig (déli 12 óra)
alóIírott espereshez ;:;zegedre kell beküldeni.'

Tompapuszta-Szeged, 1934. dec. 15.
v. Purgly Emil,

egyházmegyei felügyelő.
Egyed Aladár

ev. esperes.

A kiadásért felelős:
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A szerkesztésért felelős:
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ÓÉVESTI IMA!
Magasságos Isten, Kegyelmes Atyánk! Itt

állunk lemeztelenítve Előtted és próbálunk szá-
mot adni és ez a számadás olyan nehezünkre
esik. Az elmulasztott alkalmak, az el nem vég-
zett feladatok ezrei. szorongatnak. Itt egy ima-
alkalom ment .el mellettünk kihasználatlanul,
ott egyemberlelket menthettünk volna meg a
pusztulástól és közönyünkben, vagy kényelmes-
ségünkben nem tettük. Egyéni életünk semmi
haladást nem mutat, közösségi életünkben nem
éreztük magunkat egyeknek embertársainkkal.
Nem volt pünkösdi lángolás bennünk, amikor
szent ügyekért kellett síkra szállni.

Te tudod, Atyán;k, hogy anyaszentegy-
házunkért nem vitézkedtünk úgy, ahogy vitéz-
kednünk a Te nagy gyermekeid, az apostolok,
a hitjavítók és őseink tanítottak. Ha álltunk is
ott, ahol hitünk igazsága mellett tanubizony-
ságot tesznek, ahol. a hitközösség oltárán
anyagi és erkölcsi 'áldozatokat mutatnak, ez
a, .mi megállásunk nem tudott apostolkodás
lenni, nem tudta közel és távol az embereket a
mi igazunkról meggyőzni.

A Te akaratod volt, Atyánk az is, hogy
nemzeti életünkben nehéz próbákon kellett
által mennünk ; hogy emberekhez 'hiába fordul-
tunk igaz ügyünk védelmében, a mi jajszavun-
kat .nem hallották. De Te ezzel magadra irá-
nyoztad figyelmünk et és arr.a neveltél, hogy
balgatag emberekre és az ő bölcsességük re ne
építsünk, hanem vessük minden gondunkat
reád, mert Te vagy a mi erős, megtartó Iste-
nünk. Hála neked ezért, hogyeltéptél -a földtől
és megmutattad, hogy védelem és menedék csak
azoknak adatik, akik hozzád fordulnak. E ta-
pasztalattal megerősödötten nem is panaszoljuk
fel, hogy minden rongy, gyilkos náció véres,
sáros talpát belénk törölte; hogy hajléktalan-
ságba vert véreink sírnak mindenütt a határok
mentén. Öh magasságos Isten, a mi bűneink

büntetése ez és ezért alázattal hajtjuk meg
fejünket és várjuk az új próbákat, hogy álta-
luk a Te kiváltképpen való népeddé avass
minket!

Te tudod, Atyánk, hogy családi életünk- ,
ben sem végeztük el azt, amit végeznünk ren-
deltél. Gyermekeinket nem vezettük maradék
nélkül a Te Fiad, .a Krisztus lábaihoz; magunk
nem tudtunk példaadókká lenni mindenek előtt,
valakik megfordultak körünkben. A testvér a
testvért és az apát a fiú most is csakúgy eladta,
mint régen.

A- mi egyéni emberi életünk is - úgy-e
Atyánk - sívár és kietlen volt, olyanok VOl-
tunk, mint a 'holt, száraz ág, amely zöldelésre
és gyümölcshozáara már képtelen. Mert nem' az
örök élet dús talajából, nem a Te Fiad evan-
géliumából szívtuk az életnedveket.

Öh Te Magasságos! Ismered bűneinket, de
látod bűnbánatunkat is. A vezeklés zsoltárai
kelnek ajkainkról és Te nem vagy az az Isten,
aki meg ne 'hallgatná azokat, akik szabadításo-
dat keresik!

Az alkonynak árnyai nőnek. Az est ho-
málya jő. Az éjszaka rémekkel van tele. A szá-
motadásnak ez óráján légy velünk, Atyánk a
Te kegyelmeddel és nem félünk a gonosztól.

Új esztendő küszöbén új feladatok, új szán-
dékok felsorakoztán lehetetlen régi bűneinkre
nem gondolni és fogadalmat nem tenni, hogy ,
azokat levetve új emberekként akarunk élni 'az
új esztendőben. Te voltál nekünk mindenha
menedékünk, Te leszel nekünk oltalmunk' az
elkövetkezendőkben is, ezt bizonyosan, tudjuk,
Atyánk és ezért boldog bizakodással vágunk
neki, a Jövendőnek,

Benned rejtőzünk el lsten, és a 're Fiad a
Krisztus, mint fénylő tűzoszlop után megyünk
míndhalálig, Amen.
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.A Reformáció Alapigazságai
a Római levél Tökrében.:-

.'-_ - --~ r~--
írta: D1', Kiss Jenő,

. . 2.

Amikor érezte, hogy az egyház. minden
. rendelkezésének való elegettevés dacára a lelke
mélyén elégedetlen és- ennek következtében
nyugtalan' volt, Pál apostolnak a felkiáltása:
ó én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg
engem ennek a halálnak testéből? - tör fel az
ő kebléből is. Amint Pál .apostol leroskadt a
külső és belső ember harcában .és az a tudat,·
hogy csak a belső ember akarja a jót; de a. ta-
gok, erősebb törvénye más felé húzza,' a két-
ségbeesés szélére sodorta, ugyanez az élménye,
hosszú éveken át tartó keserves küzködése volt
Luthernek is. Pált az élő, megdicsőült Krisztus
ragadta ki e szörnyű bizonytalanságból : Hálát·
adok Istennek az én uram a Jézus Krisztus
által! Luthert Pál, helyesebben általa szintén
az Úr Jézus Krisztus, amikor a küzködések
hosszú .sora után, amelyek már-már felemész-
tették a megsanyargatott testet, megfogja 8.
kezét és ráteszi ujját az apostol írására Róm.
I. 17-re: az igaz ember hitből él. Ez volt a híres
toronyélménye. Világoknak kellett előbb össze-
omlani lelkében, mint Pálnál is, az atyai hagyo-
mányok e legbuzgóbb követőjénél, aki .meg-
ragadtatva Krisztus által kárnak és szemétnek
ítélt mindent, amiért a farizeus Saul életét adta
volna. De annak az új dicső templomnak fel-
építéséről. amelyben a felszabadult lélek dicsér-
heti az Urat, csak az önérdem templomának
rombadőlése után lehetett szó. Az örök "stirb
und werde", előbb meg kell halnod,' hogy {li
életet élhess, - érvényessége bizonyosodott be
itt is.

Szíve vérén, lelke könnyein kellett meg-
győződnie arról, hogy az ember képtelen a maga
erejéből a jó cselekedetekre. képtelen a törvér-v
betöltésére, épúgy, mint a megkötözött rab-
szolga a szabadulásra, mint a föld porában
csúszó-mászó állat a repülésre. Hiszen sohasem
lehet biztos abban, hogy' betöltött-emindc,
.kővetelést, ill. hogy jól töltötte-e be; keserves
küzködések között jön rá arra, hozy a törvén"
maga megsokasítja' a bűnt. "Die Sund wechst
und wírd gross auch durch ihr zuviel ansehen
und zuviel bedenken."
. " A Kez~etbe~ gondtalan ember megdöbbenve,

. majd ketse~be esve kénytelen látni, hogy mint
hatalmasodik el felette a bűn, "wer nu wohl mit

. ihm fechten Will, und sie austreiben dem wirt
nicht genug sein, dass er sich .mit ihm zerre und
schlage oder rínge, dan sie' werden ihm zu
stark sein, und wirt erger und erger" . Ezen
gondolatkörben mondja: "ich hoff eyn itzlicher
solls also bei sich erfahren" . Bebizonyosodott
megint a lelkivilág egyik axiómájának igazsága,
a magasságba a mélységen át vezet az út. Pál
apostollal járja be a mélységet s így tud velé

együtt.felemelkedni a magasságba, ahol a lelki.
ismeret mardosása helyett, Isten bátoritó 'Szava
hangzik feléje. Szükség volt erre a mély meg-
alapozásra, erre a szilárd fundámentomra, hogy
a reformáció nagy míívét elhordozhassa.

Amint Róm. I. 17. alapján kigyullad előtte
a világosság, +érzi; hogy .az Úr fogja kézen,
aminthogy nemcsak' most, hanem előbb is a
mélységben Övezette, s vezeti állandóan. Saját
életében éli át Pállal együtt azt a "kiizdelmet,
amelyet Izráél ezer éven át folytatott ;"szívós,
elkeseredett, mindig újra _kezdődő ..küzdelmet,
amelyben látta, hogyha még olyan, titáni is, az
ember alul marad, megoldhatatlan számára a
feladat, önerejéből önigazsághoz nem juthat,
azt ki nem érdemelheti. Luther a jóra való
hajlamot ugyan nem vonta kétségbe, de )g~p.í..s
azt, hogy ezen az úton valamit elérni lehet;
tudatosan emeli ki Isten követelésének nagy-
ságát.: és a törvény kérlelhetetlenségét. Ha
cselekedetről-van szó, ha ezen az úton akarok
igazsághoz jutni, akkor legyen cselekedet, de
mindig és mindenütt; és ha az ember egyes
esetekben akarja is a jót, de az egészet tekintve
képtelen rá, úgy ez világosan mutatja, hogy el-
vesztette a csatát, nem emelkedhetik fel a maga
erejéből Istenhez. . .

Maga Isten akarja azt, hogy az ember
saját tehetetlenségéről meggyőződjék és két-
ségbeessék, mert csak így jöhet bűntudat, bűn-
bánat Isten előtt- való önmegalázkodás és ke-
gyelme után való vágyakozás létre. A kegyelem
csak akkor hathat, ha az ember belátja azt,
hogy ő Isten előtt bűnös és semmi más, csak
bűnös, aki magán nem tud segíteni. Ám próbálja
meg előbb, hogy önmagától tud-e szabadulni'
csak miután ennek Iehetetlenségéről . keserve~
.tapasztalatok árán meggyőződik, akkor kerül-
het sor a kegyelemre, ill. annak fenntartás
nélküli elfogadására.
. " Luth~: igen nagy, súlyt helyez arra, hogy

teljesen kiirtsa azt a tevelygést, mintha az em-
ber önmagától' is tehetne valamit .'mintha
kiérdemelhetné az üdvöt. Amig ezt hiszi az em-
ber, addig a sátán az úr felette. Ezt mondja
m~r . az első emberpárnak: olyanok lesztek,
mm~ az Isten. Amíg ez az önteltség megvan,
addIg; nem lehet szó szabadulásról. Ez a legfőbb
akadalya az Istennel való egyesülésnek.·

Nem lehet tehát 'szó emberi érdeinről.
"Mindnyáj an elhajlottak, egyetemben haszon-
talanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjek, nin-
csen csak egy is." Róm. 3 :12. .

A jót szabad akaratból kellene cseleked-
nünk, de ha' csak egy ponton is hiba van már
, . , • . ,. .!

az egesz VIszony összeomlik. ,;Bonum est per-
fectum et simplex; ideo una negatione tollitur,"
n~m lehe~, a b~nök közt különbséget _tenni;
IDI?den bun vegeredményében halálos bűn ;
eze;t ~em .~ud az ember a maga. erejéből sza-
badulni, ezert nem érdemelheti ki. Isten elis-
merését és. nem is kényszeritheti ki azt. --,
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De ha ennek ellenére mégis van kapcsolat ,
Isten és ember között, ez csak úgy lehetséges,
hogy Isten maga száll le az emberhez. Amikor
az ember erről megbizonyosodik, akkor kezdő-
dik a szabadulás útja.

így és csakis .így kerülhet az ember ailf
ig<;tzság birtokába, amellyel, megállhat Isten
színe előtt; amelyet Luther így jellemez: "Ge-
rechtigkeit, die var Gott gielt". Igazság, amely
Isten előtt érvényes. Az Isten igazságnak,
mint azt Pál a Róm. levélben kifejti, az első
jelentése ugyan nem ez, hanem olyan igazság,
amelyet Isten maga ád a bűnösnek, aki a bű-
nét megbánva a Jézus Krisztusban való hittel,
alázattal fordul Istenhez; de végeredményében
Luther mégis csak idejut, mert az ilyen igaz-
ság birtokában levő ember igazsága mégis csak
olyan, amely Isten előtt érvényes, hiszen
ezért adta. '

Ez az igazság egyelőre csak beszámított
igazság és nem tényleges; kegyelemből való és
nem tartozás szerint. Luther saját szavai:
"Solche Gerechtigkeit kan Natur, freier Wille
und unsere Kraf'te nicht zuwege bringen; den
wie niemand ihm selber kann den Glauben
geben,' so kann er auch den Unglauben nicht
wegnehmen? Darum ist alles falsch, Heuchelei
und Sünde, was ausser dem Glauben oder im
'Unglauben geschicht."

, Amit az, ember. a, maga erejéből elérni nem
tud, azt Isten önként adja neki. Ö maga készíti
el neki a hidat, amelyre ráléphet és hozzá me-
het. Ez a, híd Isten végtelen szeretete és ennek
testetöltése az Ur Jézus Krisztus. Amikor ezt
felismeri, akkor kezdődik szabadulása. A ke-
gyelem nagyságát csak azután érthette meg és
méltányolhatta, miután saját magának tehetet-
lenségéről már szomorúan meggyőződött." A
megigazulás tehát tisztára Isten kegyelmi ado-
mánya, az embernek Isten által való elismer-'
tetése. "Ille enim habet iustitiam, non qui quali-
tatem solum habet, sed quem' Deus .. -. miseri-
corditer reputat et voluit iustum apud se
haberi." A megigazulás tehát kegyelembefoga-
dás. Isten kezdeményezi és ő is hajtja végre.
Éppen az ellentéte annak, amit az ember saját
cselekedeteivel kiérdemelhetne.

Ez az igazság tehát beszámított ; de a ke-
resztyén életfolytatás során kell mindínkább a
cél felé törekedni; a Jézus Krisztussal való kő-
zösségben azt, amire előbb képtelenek voltunk,
a jót cselekedni, mert az ítélet alkalmával
Isten kit-kit cselekedetei alapján ítél meg.
Róm. 2:6. -

De ettől már nem kell félnünk, mert Krisz-
tus által a törvény cselekedeteit betölthetjük,
de éppen, ezért be is kell töltenünk.

Luthernél is megtaláljuk ezt a fejlődést.
Egyfelől hangsúlyozza, hogy Deus iustificat
impium ; ez a megigazulás első aktusa, a be-
számított igazság, a kezdet, az alap az új élet

számára, amelyen az embernek állandóan előre,
felfelé kell haladni.

De ,ezt az igazságot Isten másfelől feltétel-
hez kőtí és ez a hit.

Hit abban; hogy Jézus Krisztus az én Meg-
váltóm, hogy az ő kereszthalálában csakugyan
Isten bűnbocsátó kegyelme nyilvánul meg. Hit
abban, hogy Isten végtelen szeretete még, a leg- ,
nagyobb áldozattól sem .riad vissza, hogy az
embert megmentse. Hit abban, hogya kereszt
Isten világra szóló beszéde" ill. cselekedete,
amely azt jelenti, hogy a legdrágábbat adta
értünk, nem kell hát tőlefélnünk, bízhatunk
benne. A hit ebből a. szempontból engedelmes-.
ség, Isten hívásának; "fides nihil aliud est.
quam obedientia spiritus". Mint ilven, Isten
adomán\éa;' mealéte a feltétele és bizonysága
annak, hogy Isten és ember' találkoznak. '.

Klasszikusan mondja Luther, 'erről a hitről: '
nem emberi képzelődés vagy álom, amelyne
tudná az életet megjavítani. A .hit Isten csele-
kedete bennünk, amely megváltoztat és újjászül
bennünk; megöli a régi Á,dáqlO,tés egészen új,
emberré tesz bennünk. ... "Oh es ist ein leben-
dig, gescháf'tig, thatíg, machtig Ding um den
Glauben, dass unmöglích ist, dass er nicht ohn
Unterlass sollte Guts wirken. Er fraget auch
nicht, ab gute Werke zu thun sind,sondern ehe
man fraget, hat er sie getan, und ist immer in,
thun ... Glaube .ist eine lebendigé erwégene
Zuversicht 'auf Gottes Gnade, so gewiss, dass
er tausendmahl darüber stürbe". Ez a bizalom
és Isten kegyelmének ez a felismerése boldoggá,
határozottá ésvídámmá tesz Isten és minden
teremtmény irányában és ezt a Szentlélek cse-
lekszi a hitben; ezért emberi kényszer nélkül
és jókedvűen cselekszik mindeneknek jót, min-
denkinek szolgál és míndent elszenved, Isten
iránt való szeretet és dícséret alapján, aki neki
ilyen kegyelmet adott. Tehát lehetetlen a" jó
cselekedetet a hittől elválasztani, épolv lehe-
tetlen, mint az égést és világítást a tűztől el-
választani. Kérd azért Istent, hogy a hitet hozza'
létre benned. mert külőnben hit nélkül maradsz
mindvégig, bármit próbálsz is tenni. Igen, ahol
hit van, az nem tarthatja vissza magát,' önma-
gáról tesz bizonyságot, azáltal, hogy kitör- jó
cselekedetekben. Ahol cselekedetek és szerétet
nem törnek ki. ott a hit nem az igazi; ott az
evanzélíum még nem szilárd és Krisztust még
nem ismerték fel." '

Ez a hit és a jó cselekedetek egymásh~z.
való viszonya; amelyet soha sem' szabad' szem
elől téveszteni; vigyázni kell, mondja Luther,
hogy Krisztusból ne csináljunk Mózest, sem az
evangéliumból törvényt, vagy tankönyvet, mint
eddig történt, mert az evangélium nem .kőveteli
saját cselekedeteinket, hogy azokkal Iegyünk .
kegyesek és üdvözüljünk; sőt inkább átkozza az

, ilyeneket; hanem követeli a hitet, Krisztusban,'
hogy, Ö érettünk bűnt, halált,poklot legyőzött
és így minket nem saját cselekedeteink által,
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hanem saját cselekedete által, szenvedése és
halála által kegyessé, élővé és boldoggá tesz,
hogy az ő halálát és győzelmét elfogadjuk,
mintha mi magunk tettük volna.

Így jutunk ennek a hitnek tárgyához,
Jézus Krisztushoz. Itt is láthatjuk, hogy meny-
nyire együtt halad Luther és Pál, a kereszt
teologiájának apostola és a reformátor. Nem
elég, mondja Luther, Jézus művét és történetét
ismerni; ez még nem jelenti azt, hogy tudjuk,
hogy legyőzte a. bűnt, halált, ördögöt, ez még
nem evangélium ; hanem az, ha tudjuk, hogy
Krisztus a mienk életével, tanításával, mun-
kájával, halálával, feltámadásával és ami
'csak van.

Amit Luther a 2-ik hitágazatban Krisztus-
ról mond, az ia tiszta evangélium levegőjét
leheli: "hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos
Isten, az Atyától öröktől fogva született, de
valóságos ember is, a szűz Máriától született,
nekem Uram, aki engem elveszett és elkárho-
zott embert megváltott minden bűntől, haláltól
és az ördög hatalmától megszabadított, nem
arannyal sem 'ezüsttel, hanem az ő szent és
drága vérével, ártatlan szenvedésével és halá-
lával, hogy egészen az ő tulajdona legyek és az
ő országában ő alatta éljek és neki szolgáljak
örök igazságban. ártatlanságban és boldogság-
ban, amiképen Ö is feltámadott a halálból, él
és uralkodik mindörökké, ez bizonnyal igaz."

"Élek immár, de többé nem én, hanem él
bennem a Krisztus". ezzel lehetne Luther e
hitvallását, helyesebben a hívő keresztyén éle-

-tét jellemezni. Célhoz jutott, megnyugodott,
boldog.

Amit még mondanunk kell, azt röviden
összefoglalhatjuk. Miután a keresztyén ember
a Krisztusban megtalálta biztos támaszát, hely-
reállott lelke egyensúlya. Félelem helyett öröm,
nyugtalanság helyett békesség, kárhoztatás
helyett boldogság és üdvösség a része. Az apos-
tolnak egyébként nehézkes stílusa akkor válik
szárny.alóvá, .amikor a keresztyén ember életé-
ben beállott ezen nagy változásról szól. "Meg-
igazulván hit által, békességünk van Istennel,
a mi Urunk a Jézus Krisztus által". "Nincsen
azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak
akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test
sze~int járnak, hanem Lélek szerint." "Tudjuk
pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, min-
den javokra van, mint akik az Ö végzése szerint
hiva~alosak". Mind egy-egy dia.dalkiáltás, győ-
ze!mI hír, amely tudtul adja a világnak, hogy a
mmden harcok legnagyobbika, amelyet Krisztus
vív a sátánnal az emberért, ami lelkünkért
dia~al~asan befejeztetett. A győzelmi té;
az Ove!

Ebből a boldog lelki állapotból fakad Lut-
hernak is diadal himnusza, a reformáció győ-
zelmi éneke .,Erős vár a mi Istenünk!" Most
már biztos a hívő a végső diadalban : .Jcíncsünk,

életünk, nőnk és gyermekünk mind elvehetik.
mit ér ez őnekik, mienk a menny örökre!"

A tanuságot mindebből röviden vonhat-
juk le. .

A reformáció nagy küzdelme nem azért.
folyt le, hogv megfeledkezzünk róla. A refor-
máció nagy kincsei nem múzeális értékek. A
reformáció nazv vivmánválnak örökösei mi
vazvunk. Ne legyünk méltatlan örökö Rök: bf'-
csiiliűk meg és éliünk e drága öröksévsrel.
..Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne
vegye a te koron~dat!" .1 "

A kereszténység és a háború.
(TanuZmdny.)

A szeretet ünnepén szertee vilázen sok ezer he-
lven visszhangozzák a. templomok falai az anayalí
szózatot: békesség és jóakarat az emberek között.

A világ-háború után, a háború eav újabb lehetö-
sésrétöl nem ís olvan messze. rsok-sok lélekben feltámadt
a. kérdés: szaban-e a. keresztyénségnek háborút viselni
ezvmás közöbt. Krtsztus Urunknak vajjon tetszik-e az.
amidőn az ö nevére megkeresztelt keresztyének, - mint
.,testvérek az Úrban" - a pusztítás pokoli eszközeivel
ezvmásnak rontanak, hogy egymást öljék, írtsák és
pusztítsák?

A teológiában járatlan köznép soraiból mind több
P.S több hang emelkedik fel a pusztttás örülete, a há-
ború ellen, erősen elítélve az 1914-es keresztyénség fel-
fogását, amely a .ne öli" parancsot felfüg!!esztve egv-
szeríbe atcsaoott a hadi erények dícsöítésébe. Nem ér-
tették meg'. (amtnthozv nem is lehet) h()~y az 'e~Vés
ezvén számár-a alkalmazott tilalom a hatóság- számára
már nem kötelezö. nem értették meg, hogv hog-yan le-
het az etlenséa ,.kiírtáRÁ.é1:'t"imádkozni és legvégül azt.
hozv amit vérontás nélkül is el lehet intézni - miért
nem intézték el azt a 'zöld asztalnál - békés úton ...

Az ágostai hitvallás és az apolöaía a háború
kérdéséröl úgy nvilatkovfk. hogy a keresztyéneknek
kötelessésrük a hatóságoknak eng-edelmeskedni és hogy
a ",Ío.qos 0áború viselése" szabad.

A r6mai kath., a többi ,egyházak és a szekták
+avarésze hasonló véleménvben vannak a háború tekin-
teteben. a nazarénusokat kivéve, akik fegyvert nem
fognak.

A dogmattkaí megállanításoktól fü!!getlenül, ha
belenézünk az emberek szívébe. láthatjuk, hogy az em-
berí nem mai kultúrája mellett. amelyre a keresztyén-
séz emelte. - általában véve irt6zik a háború gondoIa-
tától, eltekintve néhány szadista hajlamú 'beteg lélektöl.
aki avönvörüsézét leli az öldöklésben. Ki ne emlékeznék
3. vilásrháborúből az anyák és a hitvesek gondterhelt,
ijedt arcára. ki ne emlékeznék az árván maradottak ke,
serves sírására ? .

A háború gondolata távol fekszik az emberiség
mai term.észetes és többségszerü érzésvilágát61.

Ha a háború kihatásait mérlegeljük. önkéntelenül
is meglátjuk azt a mérhetetlen kárt, amit az erkölcs-
ben, a szellemi és az anyag-i javakban okoz a háború,
nem is sz6lva arról a scik miIli6r6l, akik embertelen
m6don a perzötüzek. a g-ránátok. az a'knavetök. a gáz-
bombák. a Iánzszörök és a gépfegyverek poklában -
vesztették el életüket.

Ha tehát a háború ily mérhetetlen szenvedéseket,
ily erkölcsi és anvagí károkat és oly kirív6 ig-azság-
talanaáaokat eredményez. mint aminöket eredményezett

. a világháború, - rá .kell eszmélnünk arra, hogy ha a
háború ilyen döbbenetes nezatívumokat eredményez _
akkor az nem lehet sem célirányos, sem gazdaságos,
sem erkölcsös, sem pedig igazságos. Ha a gazdasági és
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a ku1túrális tekintetek ellene vannak a háborúnak, még
inkább ellene szólnak a "kel'esztyén" szempontok.

A háború utáni konferenciákon mind több helyen
hangzott el a megállapttás, hogy a fegyvereket beszen-
telö és megáldó keresztyénség nem volt igazi keresz-
tyénség, hanem csak "papír" keresztyénség. Az újabb-
korí ébredések mind nagyobb határozottaággal ítélik el
a háborút. :msha ,egy világi ember, az ország míníszter-
elnöke egyik beszédében "őrültségnek" mondja a há-
borút, akkor vajjon a hivatalos 'keresztyénség mikor
fogja hivatalosan kinyilatko:atatni, hogya háború -
mint az -ördög által szított gyülölség végső következ-
ménye}:- istentelen keresztyén-ellenes doloq, 'amelytől
a k~rés~tyénségnek távol kell magát tartania, amely-
ben serrmríképen részt venni nem szabad.

Ezek elörebócsátása után legyen szabad a témá-
ról Krisztus Urunk tanításának világossága mellett
igazi keresztyéni véleményt megállapítani:

Szükségtelennek tartom, hogy e helyen eleitől vé-
gig kövessem a különféle vallások ebbeli felfogá-
sát, legyen elég annak a főtételnek a megállapítása,
hogy a keresztyén életben úgy az egyének. mint a ki-
sebb s nagyobb közösségek közöttd érmtkezés szem-
pontjáböl nekünk csak egy törvény adatott, a szeretet
törvénye.

Mert aki megkeresztelkedett, az kapta a Szent-
lelket és e révén belekapcsolódott a K'riJsztusba, aki
míndnyájunknak közös feie, akiben mi mindnyájan test-
vérek vagyunk. Ha pedig testvérek vagyunk. milyen
alapon merünk egymás' ellen fegyvert fogni, hiábavaló
földi dolgokért. amidőn mindnyájunknak elsősorban az
odafelvalókkal kellene törődni s úgy élni, míntha nem
is élnérrk ezen a világon? ...

Krisztus Urunk maga mondja: Arról ismerik meg
az emberek. hogy az én tanítvánvaim vagytok, ha eou-
mást szeretitek. . . Özön helyett lehetne idézni a szent-
írásból annak igazolásául. hogy a keresztyén életben a
fötörvénv a--szeretee-törvénye. arnelv békességre' töre-
kedve, sokat tűr. felejt, nem rójja fel ~,gonoszt, hanem
a rosszat jóval igyekszik legyőzni ... Hogyan lehet ak-
1<0r a keresztvén viláe:nézetbe belemagyarázni a há-
ború őrültségének szükségességét, vagy éppen jogos-
ságát?

Nem abszurdum-e, hogy pl. két vallásos evan-
zélíkua ember künn '8, haremezón vadul ront egymás-
nak. ... holott ők a. Krisztusban testvérek, akik soha-
se~ vétettek egymásnak még csak egy szóval sem!?

Sokan szoktak a szentírás azon helvére hivatkozni,
hoav a hatóság-oknak s minden általuk tett emberi ren-
delésnek engedelmeskedni 'kell. A szentírásban nincsen
uzvan sehol sem öklömnyi betűkkel kiírva, hogy ne há-
bor-úskod], ámde aki jól elmélyed Krisztus tanításának
szellemében, az mindjárt észreveszi azokat az égig érő
Iánzbetüket, amelyek a ezeretet törvényét parancsolva
au,tomati-ce tilt,iák a háború őrültségét, amely' törnea-
g-yilkossáe: semmíkén sem lehet az Isten műve; lévén
"',z az ördög műve, a:ki kezdettől fogva hazug és ember-
ölő.

Ha tehát a háború ördög műve, még nagyobb iszo-
nyattlll kell tőle elfordulnunk.

Mert ha nem fordulunk el. \a:kkor bebizonyítjuk.
hogv nym vagyunk K'risztus Urunk igazi kővetőt, aki
nem ismer 50. vagy 20%-os követést. csupán 100%-osat.
. Azt is 'felszokták hozni a háború mellett. hogy
Ilyenkor -már nem az egyén öl és nem ö felelős hanem
a hatóság, amely azt parancsolja. '

Csodálatos eltévelvedés! Hogyan lehet olvat állí-
taní. hog-y a szeretet törvénye az egyénre kötelező. de
a közösséegé tömörült társadalmi alakulatra már nem
kö.t~lező.!.? Vajjon a ihatóság emberei és az országok
fejei elsosorban nem keresztyének? '.

Egy kérdésről van itten szó. Arról. hogy a hivata-
los keresztyénség azonosítja-e magát a háborúval. vagy
~~m.Ha n~~. -:- ma~~ra zúdít ia a világ uralnak harag-
.~a:t,elveszttí birtokaít, pénzbeli segítségét, hatalmát és
újabb mártírokat ",termel" ki az utókornak de amint
egykor az öskeresatyénség is .győzött - ö is győzni fog.

Ha pedig továbbra is azonosítja magát a háború
örültségével, akkor megmarad számára a 'világ urainak
barátsága, megmaradnak birtokai, pompája, hatalma
és pénzbeli segítségei, - de elveszti a lelkek tömegeit,
llkik ráeszmélve a nagy Igazságra, mind nagyobb szám-
ban fordulna:k el attól az egyháztól. amely ma "ne
ölj"-t, holnap meg "ölj"-t parancsol és Ilii azonnal
.,ihitetlenségről" és "Isrtentelenségről" beszélünk, meg-
látva. mások szemében a szálkát - magunkéban meg
nem látva a gerendát.

Európa, sőt a világ népének már régen közös
pénzrendszeren, közös g-azdasági alapokon kellene élnie
e~y Uniő köteléloében. :msvajjon ma, amikor a kölcsö-
nös bizalmatlanság, a fegyverkezés őrülete, kergeti az
egyes államokat -és amidőn 'nap-nap mellett 'rníndjobban
kísért egy igen könnyen.kitö;rhetö új világháború réme,
akkor kik volnának először is "iIIetékesek" az általá-
nos béke, a keresztyéni megegyezés és a fegyverkezés
megszüntetésének propagálására és keresztülvitelére -
mínta keresztény vagy keresztyén egyházak, amelyek-
nek exponensei bent ülnek a parlamentekben?

Ez volna ma a keresztyénség legégetőbb és leg-
fontosabb parancsa, A reverzálls ügyek, az egyes egy-
házi, köztgazgatásí kérdések stb. mind mind jelenték-
telen dolgokká zsugorodnak -e kérdéssel szemben.

Ne áltassuk magunkat! Többféle felekezetü ke-
resztyénnel beszélgettem, akik a legnagyobb gyűlölet
hangján ostorostak a keresztyénség eme mulasztását s
hanzcetattak, hogy amíg az egyházak a háborút pár-
tolják, át nem Iépik a templom küszöbét. :ms meg' is
teszik. Ezrével mennek el vasárnaponként a templom
mellett, de a templomba egyse jön be közülük.

Azt mondják, ha a 'k'eresztyénség valóban ke-
resztyénség lesz, akkor jönnek, ök már egyszerűen nem
hisznek annak a keresztyénségnek, amely fegyvereiket
"beszentelte" vagy "megáldotta" ...

Láthatjuk, !hogy a nacionálizmus a háború kérdé-
sében szembe került a keresztyénséggel. Az -elöbbífegy-
vert ád a keresztyén 'kezébe, .az utóbbi a keresztyén
kezéből letéteti a fegyvert, ahogy Krisztus is letétette
azt Péterrel. Bizonyos, hogy keresztvéní szívvel és el-
mével -hasznosabb polgárai lehetünk hazánknak, mínt a
gyülölségtöl nekívadult és túlfűtött melldöngetö hazafi-
assággal. amely csak kárára szolgál hazájának.

A katonáskodás legfeljebb oly értelemben és oly
célból engedhető meg, amidőn az tisztán a rend fenntar-
tására Irányul, mert a hatóságnak a törvénytaposók és
a gonosz felforgatókkal szemben védekeznie kell. '

Hunyadi János háborúít is teljes mértékben tudjuk
helyeselni, mert ö egy vad pogány ellenség ellen védte
hazánkat és az egész pyugati cívíhzácíöt.

De hogy Európa keresztyén népei egymás -ellen.
képezzenek és küldjenek hadseregeket - ez Krisztus
Urunk tanításával meröben ellenkeztk. Ha Pál apostol
még a pereskedést is, elítéli, mennyivel inkább Itélné el
a mai háborúkat? Mert azt hiszem, kétségtelen tény,
hogy a Szent-lélek veeetéseatatt élve nem nyúlhatunk
az erőszak - a háború eszközéhez semmi körülmények
között sem, mert a Lélek gyümölcsei között sehol sem
olvasható a 'háborúság és a gyűlölség "erénye" ...

Ha pedig a történelmi egyházak háborúskodnak,
maguk ellen vallanak, bízonyítva azt, hogy nincsenek
birtokában a Szent Léleknek Ha pedig nincsenek, úgy
megdöntik azon dokmattloaí tételük et, hogy a kereszt-
ségben részesülnek a Szeritlélekben és a nagy tudással
összeállított keresztyén tanrendszer kár-tyavár médjára
dül össze. Ledönti ,egy szó, amelynek diadaláért oly gyá-
vák vagyunk előállani, oly nagyon sajnáljuk elhagyni
poziciónkat, s annyira féltjiik kenyerünket és életün-
ket. Ez az egyetlen szó 'a - seeretet, amelynek ma
szerte e világon uralkodnia 'kellene.

Mert azért jelent meg Krisztus, hogy az ördög cse-
lekedeteit lerontsa és nem azért, hogy azokat tűrje és
tovább építse. Már pedig a háború az ördög cselekedete.
melyet az Isten mínd borzalmasabb méretekben küld
vagy enged reánk - mindaddig, amig kénytelenségből
be nem látjuk annak gonosz eredetet és ki nem töröl-
jük szótárunkból annak !ogalmát is.
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, , A g~n!fitárgyalás?k ~gazolják, hogy' a békés meg- '
ertessel többet lehet elérni, mint egy vad, pusztító há-
borúval. CA genfi tárgyalások csak egy tételt igazol-
na'k: "Macht geht vor Reclrt.!" Szerk.)

, E,z l:gy~,n a világ új reformácíója. A 'karácsonyi
békesség ·es jóakarat ne legyen, a mi ajkunkon puszta
szö vagy röplre hangulat, hanem legyen az buzdíto erő,
amely ha kell - a börtönök és a vesztőhelyek márti-
romságán át - de eléri célját: a szeI'etet diadalá.t.:

Borgulya Endre.

Bach karácsonyi oratóriuma
a Zeneakadémián.

December 20-án a Zeneakadémia közön-
sége, sőt a magyar. rádió közvetítése révén na-
gyon sok rádióhallgató élvezhette Bach kará-
csonyi oratóriumát. Örömmel olvastuk a más-

'1 nap megjelent lapokban úgy a műröI mint az
előadásról a legnagyobb elismerés' hangján
megírt recenziókat.

Mindez azonban nem teszi szükségtelenné
az itt kővetkező sorokat,

Bach ezen művcénpen 200 éves. A kará-
csonvi ünnepkör napiaira készített hat kantá-
tából van egybeszerkesztve s azt a célt szol-
gálja, hogy "a legtökéletesebb evangélikus ka-
rácsonyi muzsika" (Lichtenberg) tanítását hi-
tünk mélvén mi is mindnvájan megőrizzük.

Az előadás teljes mértékben a karácsonyi
hanzulatra volt beállítva. A második rész meg-
kezdésekor a lámpákat eloltották atpremben F1

passzív fénvhatásokkal próbáltálc elmélvíteni
a zenei effektusokat. A Pásztor-szimfóníának
ezt a bevezetését szénné tette az a dekoráció is.
amely a karácsonyfa megvilágításával é~ ~,
magas orgona előtt való elhelyezésévei a néző-
közönségben teljes hangulatot váltott ki.

Ebben a műben és II mostani második elő-
adásban három korálunk szerepel : Szívem sze-
r+nt kívánom, Mennvből iövök most hozzátok,
Krisztus Jézus dicsértessél. Ezeknek a hatásá-
ról lehetetlen mindazt megírni. amit az ev.an-
gélikus szíva megszólaláskor érez. Sajnálatos
azonbari az, hogy ,az előadók között csak két
evanzélikus volt: Bazilidesz Mária és ~alánfy
.Aladár és a halleatósázban sem volt összesen
tíz evangélikus. Nagvon szerettük volna. ha R,

korálok betétie érdekében igénybe vett skót
leánypolgári helyett a Deák-téri evangélikus
Ieánvzimnázíum növendékeinek karát, szólal-
tatta volna meg Lichtenbera. Mi tudjuk avt.
hogy az ő énekkara gyakorIó óráit II fenti pol-
gári iskolában tartja s ezért szereneltette talán
a zvermekkart. (Ip az az érzésünk, ho=v ehhez
::1.ziaazán evangélikus muzsikához sokkal ;Ok
ban .Illett volna ami leánykarunk szerepel-
tetése.

Bangha páter mondta a szekszárdi kato-
likus nagygyűlésen néhány nappal ezelőtt,
hogy Magyarország vallási többségében kato-
likus, megnyilatkozásában protestáns, erkölcsei-

ben zsidó. Sajnos e nagy zenemű hallgatósága
legalább nyolcvan százalékban zsidó volt. Hová
jutott hazánk zeneértő közönséze, de még in-
kább evangélikus zenei intelligenciája, amelyik
Bach kultuszát -s zenéjének ápolását nem tartja
legelsőrendű kötelességének?

A mai budapesti evangélikus zene- és ének-
lehetőségeink szerint nem kivihetetlen az a terv,
hogya mi nagy evangélikus orgonistáink
(Zalánfy, Peschko, Králik) s a vezetéseik alatt
álló énekkarok 1935 október 31-re betanulják
és előadhassák Bachnak a 46. zsoltárra írott
kantátáját. Valószínűnek tartjuk azt, hogy a
budapesti 'egyházak ezt a nagy költséggel járó
előadást szívesen finanszÍroznák. Nekünk evan-
gélikusoknak pedig már exisztenciális köteles-
ségünk az, hogy magunk szolgáljuk, műveljük
és ápoljuk Bach muzsikáját. G. L.

Protestáns Lexikon.
A lexikonok korát éljük. Az oahatalmas

fe,ilődés) mely az irodalmat~. művészetet, poli-
tikai) társadalmi; vaZamintaz egyházi életet is)
eqyenmngúan a technika tüneményes fejlődé-
eéoel, jellemzi) természetszerűleg hív.ia életre a
lexikonok ma már alig számJbavehető sorozatát:
És az 'a népszerűsés), mely a lexikonok megjele-
nését kisér«, világos bizonyítéka annak) hogy
ezekre a könyvekre igenis szükséq van. A könyv-
tárak leakeresetiebb s leghasználtabb kötetei a
lexikonok.

Nemrégiben jelent mea a Katholikus
Lexikon) meluet néhány évvel már megelőzött
a Zsidó Lexikon. Ezek után feltétlenül fontos)
hogy ott legyen mindenütt o.Protestáns Lexikon
is) mint hatalmas é« élő szószólója annak a
qazdagságnak) 'mellyel a protestántizmus aján-
dékozia meg a világot.

Tudatában vagyok annak) hogya mai nehéz
időkben iluen. nagyszabású munka óriási anyaqi
befektetést iqénuel. De viszont annak is mindig
hirdető.ie oaauok, ho,crUsemmi sein lehetetlen)
ha van hozzá meaértés, jóindulat) áldozatkész-
ség és önfeláldozó ügyszeretet.

Az amyagi kérdés áthü];uüÍsához három ter-
vezetem van. 1. Ha nincs kellő erő 'a protestáns
lexikon oly mérvű meqteremiéséhee, metu az
egesz viláq protestáns életének lenne a törté-
nelme, akkor írjuk meg először a Magyar Pro-
testáns Lexikon-t. ee« lexikon volna hivatva
hirdetni azt) hogy a maauar protestáns equ-
házak) a magyar protestánsok mil'!J megbecsü-
lésre méltó erőt képviseltek mindig a nemzet
életében. 2. Ha anyaqi .a'kadálva merűlne fel a
lexikon equide.iü meaielenésének, hozzuk életre
a lexikont füzetes kiadásokban. 1g'lj a kiadás
koltséoei is kedve.ző elosztiist nuernek, valamint
az előfizetők is könnyebben, minden különösebb
meqerőltetés nélkül jutnának a lexikonhoz. 3.
Hívjúk fel önkéntes mu'nkiis'sagra a, protestáns
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lelkészeket írókat s mindazokat, kik a lexikon
szellemi rr:egépítésébenközremwködni tudnak.

, Nagyon szeretnémf!zt~ ha !elhív.ásom, az
illetékesek körében meqértésre es [elismerésre
találna. Ennek a lexikonnak missziója volna)
mert: mindenki elé odatártui-a: prote~tántizmus
'sok:sok érdemét, melyet pedig oly' nagyon sze-
retnek elhallgatni azok, akiknek' érdekükben
van a protestántizmus értékes útját a [eledés
homáliJ.ába tászítani~, ' , , ,n

Nincs sok, idő a gondolkodasr(J,' Ilyertelmu
jelhívással kell fordulni rfJformátus és unit~r~y"s
hittestvéreinkhezés neki kell látni a munkának
(J,z:w,la törhetetZen hittel, reménységgel ée buz-
:gaZommal) mely mindenkor főjeZlem,?on!isa ',?olt
a protestántizmusnak.X,(1,r()sy Pal.

t~I_,_H_I_R_E_K~,_1(ill
KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP.

Galata 4:1-7.

Igénk tartalma karácsony ünnepére muiai,
amennyiben figyelmeztet arra a' nagy örökségre)
a,rn.elykarácsony által) az Isten fianak emberre
leuése által jutott nekünk. Ez az örökség az
istengy.ermekség) amelyet Jézus) a mi nagy
testvérünk szerzett meg nekünk. Simeon és
Anna a mai vasárnap csodás evangéliumi alak-
jai nem tudnak' meqhalmi, amfg' szemük az
lj dvözítőt nem látja. Ilyen rendületlen hittel
kell nekünk is az Udvözítő és küldetése bizo-
nyosságát és nagyságát magunk 'előtt látnunk.
A Fiú' küldetése szükséges volt, mert nélküle
isteni örökségünket nem tudjuk szabadon él-
vezni) hanem külső törvények kötelmei tartanak
fogságban. A Fiú küldetésének csodálatos 'és
üdvösséges hatása vanJ mert megjelenése per:'
cében 'megszabadította törvény hatalmától és
gyermekekké tett. Amíg az örökös kiskorű,
vagyis szellemi vakságban jár)' addig semmiben
sem különbözik a szolgáktól) nincs tisztában
öröksége értékévei, nem is törődik vele. Az
Istenfiú megjelenése bizonyossá tette) 'hogy
Isten örökö,sei vagyunk és ennek a seeni szei-
lemi' örökségnek, már az előízét nyujtja, nekü~k.
Emberi szó gyönge annak az áldás,nak kifeje-
zésére) amelyet az Isten a karácsonyi gyermek-
nek) a világ üdvözítőjének nekünk ajándéko-
zásával nyujtott a vildgnak. Örvendezés és
boldog bizonyosság van az igazaknak sáto-
rában.

- ~tüntetés. Czirbusz Endre nyugalomba vonult
kondorosí evang. ígazgatö-tanítöt a vallas- és közokta-
tásügyt.mínísater elismeréssel tüntette ki. Január 9-én
adják 'át il. kitüntetést ünnepélyes '" keretek között az
'evangélikus templomban.

_ - ~arács(,myfaülll!-epek. A Protestáns Országos
Arvaház dec. 23-án az Arvaházban karácsonyfaünnepet
rendezett,' amelyen változatos müsor keretében Kemény
Lajos esperes mondott ünnepi beszédet. - A Kelenföldi
Evangélikus Nőegyesület ugyancsak dec, 23-án ren-

.dezte évi karácsonyfaünnepét, Beszédet Szántó Róbert
lelkész rnondott. A Nöegyesüíet.aníntegy 150 szegénynek
_osztott kí ruhanemüt és élelmiszert és míntegy kétszáz
szerétetcsomagot a gyermekeknek. -, A ceglédí elemi
,Népiskola karácsonyraünnepe.ríecvzz. .és 23. volt, ame-
lyen Wolf Lajos lelkész mélt atta 'a~ ünnep jelentöségét.

-- A LUTHER-TÁRSASÁG f~lhi~ja ' az' evang,
hívek figyelmét arra, hogy könyvkereskedésében a
karácsonyi ils újévi ajándékoknak gazdag., válitsztéka
áll reJl(ielkezésüi~re szép könyvekberi, képekben, Ievél-
papírban és egyéb ,rokon'·áruban .. Kiki keresse föl és
vásároljon. A Luther-ü'ársaság az, üzleti· jövedelmet
nem magáncélra fordítja,' hanem" új evang. válIásos
írások kiadására, terjesztésére, a' szörványbelí hívek
lelki gondozására, A konyvkereskedés (VilI., ÜlIöi-út
24.) mellett' vi1lamo'smegálIfv~Ít (5; 63, 71,' 52 sz.) .

- Salgötarjánban Pántyík Árpádné és Mot.ícska
Nándorné lelkes nöegyletí és Medzrhraszky Márta és
Markó Emma ráradhatatjan .Leányegyleti elnöknők veze-
.tésével ezúttal is megrendezték a ícarácsonyt kiállítást
és vásárt, amely december l5-16-án .zajíott le az acél-
gyári Olvasóegylet nagytermében. ErkÖlcsi tekíntetben
a sikert méri a beillesztett négy előadás alatt négyszer
teljesen és zsúfolásig .megtelt 'terem, anyagi tekmtet-
ben pedig- a bevétel bruttöösszege, amely 1200 pengót
eredményezett, amelyből tisztán .400pengő maraut meg
a karácsonyi és egyéb jótékonykodás céljára. A kiálli-
táson megjelent mínd a két plébánia lelkésze is, a többi
hívatalvezetök során. A megnyitás on a presoítérrum
élén F'abinyi Henrik tb. felügyetö és Dr. Csengődy Lajos
jelent meg, akínek beszéde nyitotta.meg a vásárt. Koz-
remüködott az egyik városi óvoda, az egyház Lyra dal-
kerének Gyermekkérusa $uhár Klárika és F'érfikara
'Kovács Gém karnagy 'Vezetésével. Ezenkívül Jesse Elza,
Turek Berta, F'lacnbart Sárika, Viroszták Lajos, Ta-
kács Sándor, Klina Márton, Szlávik Gusztáv és Lausch
Gusztáv, aktknek közremüködése nagy mértékben elő-
segítette az est különleges sikerét. .

- Eladó. Egy 135. cm magas és 80 cm széles Pe-
dálos orgona Harmónium, 5 oktávos, 2 manuáléval, UJ
változa.ttal, térdregtszterekkel, fortissimo lábkapcsoló-
val, kézi- és lábfujtatással, 5 hangsorozattal, 2ő8 síppal.
Templomok, zene- és hangverseny termek, szaionok és
ma!ganosok részére egyaránt 'alkalmas. Cím a' kiadó-
hivatalban.

- Hódmezövásárhelyen az ádventi időben' dec.
6-án, l3-án és 20-áll három ádventi ünnepély volt, me-
lyeken Benkóczy Dániel battonyai, Rutukay M. Géza
szentetornyad és Kírner Gusztáv békéscsabai lelkészek
tartottak előadást "Krisztus ádventi útja" összefoglaló
főtémáról. Az ünnepélyeket orgonaszámok, szavalatok.
szóló- és marénekek tették áhítatosakká, - Dec. lö-án
az ljjúsági Kultúr Szövetség tartott tárgysorsjátékkal
egybekötött ünnepélyt a' karácsonyi segeiyezés javára.
- Dec. 23-án az elemi iskolás ifjúság karácsnytaünne-
pétyttartott, melynek végeztével 39 gyermek ruha-, 22
telnőtt pedig élelem- ..és pénzadományt kapott kb.: 300
pengő értékben.

- A Budapesti evang. leánygimnáziwn december
15. és 16-án szépen sikerült előadásban adta elő Vörös-
marty: Csongor és Tündejének válogatott részeit. Az
összes szereplők kitünő munkát végeztek, .különösen
kitünteka tőszerepekben Hargitai h:dit, Oravecz Edit,
Vetsey Júlia, Kiss Erzsébet; minden szereplö helyén
volt mindkét este. A betanítás munkáját Vidovszky
KáJmánné tanár végezte, hangulatos énekszámokat
Kapí-Klárík Jenő szerzett az előadáshoz. A két este
.tiszta jövedelmét, 560 P-t, a délvidéki kiüldözött ma-
gyar gyermekek karácsonyi segélyezésére ajánlotta fel
az Iskola tanári kara és növendékserege. '

- Közös protestáns templon Agál'don. A Velence-
tó mellet.tí Agárd község evangélikus és református
lakósai közös protestáns templom építését határozták
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- Énekkari hangverseny. A debreceni evang. V. Purgly Emil, '
énekkar f. hó 9-én magas nívójú, rendkívül sikerült egyházmegyei felügyelő.
hangversennyel emelte az adventi áhitatot, .amely nagy
lelkiélményt nyujtott a templomot zsúfolásig megtöltö.
előkelő közönségnek, A gondosan összeállitott műsor
mínden egyes számát méltó interpretálásban szólaltat-
ták meg az előadó müvészek. Az előadásra került
Bach és Mozart gyöngyeit Buza Gábor városi zeneis- .
kolai tanár remek hegedüszölö keretében valamint SZERKESZrÖSÉG TELEFONSZÁMA : 59-2-01
Szabó Emil városi zeneiskolai tanár orgonán adták elő POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 1,228
kiváló technikával és lelket gyönyörködtető előadásban. (II? SZÉI{ESPÖ\f. KÖlS~OI T-\K"RÉKpr. CSEKKSZ.\.\H.ÁJA.)

Nyomatott ifj. Kellner Ernő könyvnyomdájában, Budapest, V., Csáky-utca 10. 81290

el. TervUk szerint a toronyra a református jelképet:
a csillagot teszik, a kapubejárat fölé pedig a Luther-
rózsát. A templom egyik részében evangélikus oltárt is
helyeznek 'ei, A templomépítő bizottság a minap alakult
meg. Elnök: Sigray István földbirtokos, ügyvezető:
Hézser József a Magyar 'I'ávíratd Iroda osztályvezetője,
alelnöke: Szelényi Gyula evangélikus egyetemes pénz-
táros.

- Halálozás. Mesterházi Mesterházy Sándorné, a
nemespátrói evang. lelkész, tb. esperes neje önfeláldozó
és munkás életének' 65. boldog házasságának 41. évében
hosszas szenvedés után december 23-án visszaadta lel-
két Teremtőjének. December ~6-án temettek el az egész
falu és környék lakósainak részvétele mellett.

- Karácsonyfaünnepélyt rendezett a budai evang.
elemi Iskola december 24-én. A változatos müsor kere-
tében dr. Varsányi :M:átyás lelkész, dr. Demel Aladár
egyházfelügyelő és Weil Endre tanító mondottak be-
szédet.

- Felvídékí hírek. A szlovenszköí egyetemes
. evangélikus egyház nov. 30-án tartotta évi rendes köz-
gyűlését Tátraiomnicon. - Ugyanott tartották novem-
ben 28-án a szlovenszköí Gusztáv Adolf egyetemes
gyámintézet közgyülését is, amelynek szönokaí Hruska
Béla és Mollner János voltak. - A rimaszombati evang.
egyházközség dr. 'I'önköly József nemzetgyűlési kép-
viselőt felügyelöjévé, Fényes Sándor bankígazgatöt má-
sodfelügyelöjévé választotta. - Pósa Lajos emlékestet
tartottak dec. 2-án az alsószelii evang. kultúrkörben,
amelyen Boross Béla mondott Pósáról emlékbeszédet.
- A turócszentmártoni egyház nov. ll-én ünnepelte
temploma fennállásának 150. évfordulóját. - 1935.
január 1-vel nyugalomba vonulnak Bodnár Gyula nyit-
rai esperes és Hrivnyák Sámuel badini lelkész. - Meg-
jelent az 1935-re szóló "Evangélikus Naptár", amely az
.l!Jvangélikus Lap szerkesztőségénél, Somorja (Samorj)
4 csehkorona 'beküldése ellenében megrendelhető.

- Január hó elsejétól kezdve mérsékelt tandíjjal
külön 3-3 hónapos szabás-, varras- és külön főzőtan-
folyamot nyit a "Háztartási és 'I'ovábbképzö Tanfolyam"
vezetősége. A varrótanfolyam áll: házi, utcai és dél-
utáni ruha, costüm, kabát és gyermekruha, valamint
különféle kézimunkáJk tervezése és készítéséböl. A főző-
tanfolyam felöleli az egyszerű, jobb és díétás konyhát,
házícukrászatot és mínden házimunkában való gyakor-
lati kiképzést. Alkik mínd 'a ~kéttanfolyamc.negyszerre
akarnak résztvenní, azok számáraegy külön 6 hónapos
továbképző tanfolyamot is rendeznek, amelyen első-
rendű tanerők mindazon tárgyakat előadják, amelyekre
a müvelt úriasszonynak szüksége van; nevezetesen: ter-
mészetrajz, egészségtan, gyermeknevelés, világfroda-
lom, történelem, művészettörténet stb. Külön angol,
német, f'rancia nyelv és zongoraoktatas. Vidékieket is
felvesznek, Jelentkezhetnek legalább 4. ·középiskolát
végzett növendékek a tanfolyarn irodájában: IV., Veres
Pálné-utca 36. Telefon: 641-31. Levélben válaszbélyeg
küldendő.

Halassi Mariska, színmüvésznö kíválö szavalatával vál-
tott ki mé1ységes hatást. Oláh Emilné Vajda Juliska
Mozart Alletujájá.t énekelte elragadó, bájos előadásban
és Oláh Emil- férfias, hatalmas baritonszólója mélysé-
ges hatást keltett. Az evangélikus énekkar által elő-
adott remek énekszámok is magas ~r;lekk\lltúráról tet-
tek bízonyságot, ami elsősorban 'kiváló ka:rnagyának,
l!.;lefánty ::lándor igazgatónak érdeme, aki a tenyesen
sikerül t hangversenynek -szervezője is volt.

- Idős embertársaínk számára nyugodt otthont
és testi-lelki gondozást óhajt nyujtani a Bethánia Egy-
let fiókegyleteként müködö Virágszövetség, mely erre
a célra vtrágajáadékole (koszorúk, csokrok, disznövé-
nyek) részben vagy egészben történo megváltására
szölítja fel a társadalmat. Az így' nyert szerétetado-
mányról (összegnélkül ) értesíti is azokat, akiknek a
virág szánva volt, ha cimet kap. Sok kis hervadásra
ítélt virág helyett értékeket istápoló Virágotthonokat
létesíthet a megért őszeretet. Cím». Vil1ágszö'letség,
Budapest, XL, Társ-u. 6.

- A Misszióegyesület jubileumi évének utolsó
összejövetele dec. ll-én volt az ünői-úti imateremben.
Sorra került Németh Gyula szekszárdi lelkész megem-
lékezése Warneck Gusztávról, a misszió tudományának
megalapitójáról, a missziói konferenciák kezdeménye-
zöjéröl, születésének 100. évfordulója alkálmából. A
megemlékezésnek külön melegséget kölcsönzött az a
körulmény, hogy maga a- szerzö az öreg Warnecknek
személyes tanítványa volt. - Kunst Irén elhunytával
kapcsotatban Gáncs Aladár méltatta az első ma-
gyar kínai misszionáriusnő életét és munkáját. Dan-
hauser László bibliamagyarázata az agg Simeont mu-
tatta be, mint mísszíőí lelket Lukács 2. 25, 32. alapján.

PÁLYÁZATI IDRDETÉS.
A csanád-csongrádi ev. egyházmegye elnöksége

a pitvarosí üresedés ben Iévö lelkészi álláana :pályázatot
hirdet. Javadalom: 1. l1'lvi300 P, azaz háromszáz pengő
készpénz. 2. Kilencvenhat mázsa búza. ;3.Tizennégy kis
magyar hold (3.11QOnégyszögöl) szántó használata. 4.
Egyszázhúsz má?:.sa kemény tűzifa házhez szállítva és
felvágatva. 5. Stólák: temetés és esketés 2-~ :pengő,
egyházkelő asszony avatása 1 :peng:ő.Anyakönyvi kivo-
natok díjai. 6:TermészetQeni hat szobás Iakás a hozzá-
tartozó mellékhelyíségekkeí és. kerttel.

Lelkészt kötelességeín kívül a hitoktató kántorral
az állami elemi ískolaí tanulök hitoktatását felerészben
végezni köteles,

Istentisztelet nyelve: magyar-tót.

Az ág. hitv. ev. ker. egyetemes egyház lelkész-
választási 'szabályrendelete 22. §. értelmében felszerelt
pályázati kérvényeket 1935. január 7-ig (déli 12 óra)
alólírott espereshez Szegedre kell beküldeni.

Tompapuszta-Szeged, 1934. dec. 15.

Egyed Aladár
ev. esperes.

A szerkesztésért felelős:

SZÁNTÓ RÓBERT
A kiadásért felelős:

FRITZ LÁSZLÓ




