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HITBIZONYÍT ÁS.
Egymásután jönnek a hirek új templomok' Miért van az, hogy templomot építünk és

építéséről.. Itt a nemes stílusban felépült új főleg azok használják, akik minden jó adakozási
templom ajtait nyitja meg a főpásztor, ott ;aJlap-=.célra kinyitják gazdag szívükhöz sokszor arány-
kőre koppant avató kalapácsával. Valami meg- talanul szegény erszényiiket, akik nem igényel-
tiszt ító melegség árad egyik szívból a másikba, nek semmit sem az egyháztól, sem a p:a.ptól,
midőn felzeng az ének: »Ti kapuk emeljétek csak azt, hogy Lelki életükben templom és pj3.Ip
fel Iejeteket« . .'. Valami boldog, megnyugtató egyaránt mutassa az irányt felfelé!
érzés, az új, a friss otthonba lépés nyomán éb- Látjuk mi, hogya szekularizmus templom-
redő érzés hatalmasulel a gyülekezet lelké- pusztító hatalma sorainkben is érezhető. Vég-
ben: »Ime itthon vagyunk, ez a mi közös áldott zi a magra átkos hitromboló munkáját ez az
lelki otthonunk.« eléggé nem kárhoztatható lelketren szellem,

Míg a templomok építésére gyűjtés indul, mely nem igényli a hitbizonyításnak legelemibb
míg vannak munkát és anyagiakat áldozó hí- formáját sem világi tényezőinktől. Eltűri, meg-
vek, addig ne féljünk; addig la szekularizmus 'engedi, de még nagy egyházi méltóságok
»földalatti munkája« hatástalan. Ahol ternp- ajándékozásakor kegyelmesen el is felrejti a
lom épül, ahol csodás lelki Iendülettel félegye- kővetkezetes templomkerülést.
nesednek ra fejek az áldozat fénylő régióiba,
ott hatástalan minden romboló, bomlasztó mes- Hová vezet 'ez? Nem vesszük-Ie ésere, hogy
terkedés. a világiakhan a »papi irány« <elhalványul,

De mint tényre, rámutathatok egy jelen- <llpapi szellern kivész, <elnémul, háttérhe szo-
'ség re. Ha a lelkesedés fokát grafikonként 1e- r,-:la ~i~!eger; okos .eg~ház.adm~,~i~ztrálásba!l~pr~_
hetne belerajzolni a templomépítő gyiilekezet dig igényként mindig oda . írjuk a mi »vi-
krónikájába, azt látnánk, hogy rnjrrt tifusznál _ lági« egyházkormányzóink elé, .hogy áldott,

. a lázgörbre, egyszer re hirtelen esést mutat a l{ledVi~ és ,folyt?nos J;rogra1?n:luk le~Y'en a
grafikon. A felszenteléskor még szorongásig - peldaac1as. P~e~daad,:s al ?~bh<1:s"az igehall-
zsúfolt új templomban mennyi az üres pad már gató, az ,ev~ange.llUm-blZonyltOhltelet.re, mely
a' templomszentelést kővető vasárnapon. Pe- n~mcsak azért hISZ, m.ert ma ~nn~k nmcs ,aka-
dig a templornszenteléskor külön-igehirdetést dalya, hanem akkor vis fog hmm, ha ezért a
is kellett tartani a leintrekedt sokaságnak', Nos" halál fenyegetné.
éppen ezek. a kintrekedtek azok; akik soha Hozza me.g a zsinat a suprema lex-et : »A'Z
nem rekednek bele az éneklésbe, akik az ada- egyház a Krisztusban hívők közössége, tehát
kozásból, sohasrem hiányoznak, akik nem csak annak esdekvényes tagja csak Krisztus mel-

. hallják, hanem meg is hallgatják la harangszót, lett tanuskodó, hitbizonyító, templombajáró
melynek ércében benne van az ő szívűk hűsé- evangélikus Iehet l« Legyen ez az első és alap-
ges egyházszeretete, Ezeké a kívülmaradottaké' vető törvény.
a templom, mert ezek - használják. . PrédlkáJtor.

~
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Kinek. van joga?
Az legyházépitésegyik legfőbb eszkőzé-

ről, a liturgiáról akarok szólni. ~em. szükséges
külön hangsúlyoznom, hogy a liturgia nem az
istentisztelet .valarnely része, hanem maga az
istentiszteíet.· A művészi 'egész. A telje ség. Pró-
bált és igazolt formája az Iste~ előtt ;n~gjelenő
hívó lélek' ünnepélyes megnyilatkozásának. A
lelkész eszlent munkának nem koronázatlan
ura, hanem egyik részese, az·irányítója, a
vezetője az élő és hívő, az öntudatos és hí-
vatásos 'szó:s1Zólója.Egyéniségének itt el kell
vesznie, vagy legalábbis erősen. háttérbe ~ell
szorulnia és a hitének kell kidomborodnia,
Eszlent szolgálatban voltaképen az. Isteru lelke
beszél. Szavát emberi ajkak ének ében , imád-
ságában és vallástételében hal.1a.tjla:Helybelenü~
fogja fel hivatását az a lelkész, alu a templom!
szent szolgálatnál önmagát állítja előtérbe. Is-
ten előtt senki sem hivalkodhatik, csak szol-
gálhat.'Tekintse kiváltságos kegyel~rrmek, hog~-
szolgálhat, Ezért mindent vállalma kell, arm
szolgálatát eredményessé teheti és ő't szolg'á-
lata fenségéig Je1eme1heti. Egyéni kedvtelések.
nézetek, vagy megszokottságok a lelkészt az
istentiszteletnél nem vezethetik. Csak azt sza-
bad! néznie, hogyan építhet eredményesebben,
hogyan végezheti szerit szolgálatát. léleklreha-
tóbban.

Azt mindenki tudja és elismeri, hogy evan-
gélikus egyházunkban a liturgia sokfélesége. be-
f>el:éés kifelé egyaránt érthetetlen. Ezért nincs
is meg a karaktere, A kívűlállóknadc ez meg-
rnagyarázhatatlari, a hívekre nézve zavaró,
egyházunkra nézve pedig káros. Mert a hí-
vők minden gyülekezetben más formákkal ta-
lálkoznak, s végül egyhez. sem simul hozzá a
lelkük. Ezért került napirendre az egysé ges
liturgia kérdése. Nem most, han:ef!1m~r. év~i-
ze'dekkel ezelőtt, Az egyetemes liturgiai bi-
zottság a bizonytalanságot, a formátlanságot,
a ke'délytelenséget kívánja kiküszöbölni és or-
vosolrii, midőn a liturgia átalakítására rés sza-
bályozására törekszik, A végső cél az egy-
séges liturgia. E célhoz pedig az első lépés
a pesti magyar 'egyház liturgiája, Ne~ mintha
befejezett és végleges rend volna ez is, hanem
az első és ezideig a legalkalmasabbnak látszó
kezdő lépés az egys-ég felé, A végle~s, úery
talán majd csak évtizedek a1att fog kiforrni,
de a cél felé az első lépésekjet míelőbb mégis

.megJ kell tenni,
A MELE. békéscsabai konferenciája, ame-

lylen mind a négy kerulet tisztesen! volt képvi-
selve, egyhanguLag helyeselte a pesti litu~giát.
Kívánságok, javaslatok, rnódosítások ott is el-
hangzottak, Felrnerűlt azonban azóta aJZila.kér-
dés és kiílőnősen az ellenzők köréberr isrnérlő-
dött, hogy kinek van .joga az istentiszteleti rend
dolgában intézkedni?

-Ezt la kérdést meg kell világítanunk.
. Törvény&önyvünkben a liturgiáról nincsen

rendelkezés. Azt azonban senki, sem
vonja kétségbe, hogy a zsinat a liturgÍl~ ?ol-
gában is kőtelező rendelkezést tehet, Zsinat
azonban ritkán ül össze. Mi történik hát akkor,
ha. két zsinat közt merül fel a rendelkezes szük-
sége ? I .... , .

Csecsetka : »Magyarhoni Evangéljkus Egy-
házjogtan« című alapos mu~kája V,. 607: s
következő oldalán azt mondja: »Az. istentasz-
telet rendjét s módját meghatározza az egy-
házi törvényhozás. Nevezetesen a lényeges dol-
gokban a zsin~t, ,a.. ~Ievésbb~ . lény~gJ~sle~beJn
pedig az egyhaz kOZlgaz,gat~sl ~atosagla}~.. t.
Az egyházi hatóságo~ ·ezen. -Jbg,::1q~.ta ~Zler-
tartáskőnyvek (ágendá:.k) ,klbotsaJta,sa . ~JJa!.
gyakorolják ... A Zsolnal ·es szepesváraljai ZIS:J:-

natok (6. kánon) a piispókőket hat;alm~zzák
fel, hogy mindegyik a pÜ;spöki. megyéjéhez
tartozó gyülekeZietekbe-r: at l~t,entlszltel~.t~~eg~-
öntetűleg rendezze, ami csak ugy eszkőzőlhető,
ha az istentisztelet minden gyűlekezetbeorugyan-
azon ágenda szerint történik.:( (Co!nf?l'IIl!Í.l:ia~m
rituum et ceremoniarum .,. m omnibus hisce
coniunctis eccleslis instituant et conservent,
id quod non ialiter conse:Iue~ur, quam unius
eiusderuque agendae pul;>lwahone) . /

A püspökö~lJlek ez a JO~~ ~ is f.e;nn~ll e~
gyakorlatban IS van, de kiváltképen la)kánoni
látogatás 'folyamán érvényesül, amikoris bár-
mely gyiilekezetben véglegles rendelkezést te-
hetnék az istentisztelet dolgában, i

A zsolnai és a szepesváraljai .zsinait azon-
han \a liturgia kérdését nem oldotta meg
véglegesen. Az üldöztetések ~iatt egyetemesen
érvényes intézkedéseket tenlill nem lehetett. Az
ágenda sem készült el, hanem részben .kül-
földi, részben helyileg készített vagy kéZl~at-
han használt agendák irányítottak az istentisz-
teletet. A sokféleséget a templomoktól való
megfosztá~. is növelte. A XVp. sz~~~dhan, amirit
azt GeleJl Katon:a Istvan .»O:r:e&"Gnad;t-
álja« kétségbevonhatatlanul 19iazolJ!a,. m~g
a kálvini egyházban is énekres Iiturgia
volt. Az üldöztetések alatt azonban ru gyűleke-
zetek a templomokkal együtt az oltárokat is el-
vesztették. Magánházakban, pajtákbaín, sokszor
a szabadban liturgiát tartani nem lehetett.
Később az istentisztdet szertartásai mind sze-
gényebbek lettek. S külőnösen a reformátu-
~oknál egészen elkoptak. A mult század úniós
törekvései: pedigrnég azokat a maradék for:
mákat is elpusztították, amelyeket la lutheri
öntudat és a történelmi kegyelet addig tarto-
gatott. ,É!S, a lelkész~k egyé~i tetsz~SIe!"ISK?kszl~:r
ötleteskedése, valamint la laikusokból alla gyu-
lékezetek megszeleása egészen tűrhetetlen ál-
lapotokat termelt ki. Ha. az 1708. évi rózsaíhegyi
zsinatnak' az istentiszteleti rend dolgában tett
.részletes rendelkezései (7-13. kánon) életbe-
léptek volna, ma nem ken :a.liturg~ kér:déséVieJ
annyit foglalkoznunk. E ZSInat kanonait :aIzi?n-
ban az 1715: évi országgyűlés megsemrnisí-
tette és így az egyöntetűség ismét elmaradt.
Azóta zsinati rerrdelkezés ezen a téren Inem
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történt, hanem a kerületek, illetőleg a püs-
pökök intézkedtek.

Azt sem lehet állítani, hogy az eddigi
gyakorlat szerint az istentisztelet dolgában az
egyházközségek rendelkeztek. És ha rendel-
keztek, az csak a rendetlenség és fegyelme-
zetlenség kifolyása volt. Itt azonban jogosult-
ságról van szó. Ezzel kell tehát tisetába jön-
nünk.

Lehet, hogy valaki a bányai egyházkerület
ama »Szabályrendeletére« hivatkozik, amely a
II. szakasz 4. pontjában azt mondjai: »A:ZIisten-
tisztelet menetén (a lelkész) őnkérryűleg ne
változtasson, de, ha helytelen szokásokat akarr
kiküszőbölni és szükségesnek véliaz istentisz-
telet rnódosítását, iparkodjék a felügyelővel
együtt az értelmesebb híveket meggyőzni, stb.,
Itt tehát ismét nem lényegbevágó változta-
tásról, hanem helytelen szokások kiküszöbölé-
séről .és az istentisztelet módosításáról van szó.

Csecsetka : Egyházjogtana megállapítja,
hogy »a lelkész kőteles a lelkészi teendők vég-
zésénél az illetékes egyházi hatóság' áltail el-
fogadott ágendát használni.« A felsőbb egyházi
hatóságokat azért állította fel a törvény, hogy
az egyház javára és előmenetelére ott is és
akkor is rendelkezzék, ha rendelkezései egye-
sek tetszésével nern találkoznak. Még csak vitatni
sem lehet, hogy a felsőbb egyházi hatóságok
az intézkedés jogának nem volnának birtoká-
ban. '

Ismét csak az öreg Cseesetkána hivatko-
zom, aki azt mondja: Egyházunk tana
szerint az egyháznak joga tőrvérryhozási vagy
TIendes kezigazgatási hatoságai áltaíl az ün-
nepeket és az azokori tartandó nyilvános is-
tentisztelet módját rneghatározni.« »A magyar-
honi evangélikus egyház az ünnepekre vonat-
kozó jogát kezdettől fogva a mai napig gYal-
korolta. A XVI. és XVII. században ez ügy-
ben egyes (különösen nagyobb és önálló
városi) gyiilekezetek és espereeségek intézked-
tek.« Ezt állapítja meg a zsolnai zsinat 6. ká-
nona: »De dierum festorunu celebratiome,
quinam. observari debeant, iam amtea exstanr
constitutiories Contuberniorum.« Mivel pedig
sem az 1708. évi rózsahegyi, sem az 1791. évi
pesti zsinat kánoniait királyi jóváhagyás hijján
nem léptethették életbe, az istentiszteletek dol-
gában a püspökök. vagy pedig a contuberniu-
mok helyére lépett kerületek intézkedtek. Az
egyes kerületelk »Rendtartásai« vagy »Utasf-
tásai« vagy »Kőzgyűlési Határozatan« teljesen
őnállóan és más kerülettől is függetlened ál-
lapították meg az ünnepeket és szabtak meg
azok: megünneplése módját, idejét és mene-
tér. Hogy ehhez minden egyes keriiletmek két-
ségtelen joga van, azt Mikler Károly: »Magyaa
Evangélikus Egyházjog« c. kiváló műve 357. s
köv. lapjain is olvashatjuk.o-Az lsten igéjének
hirdetése az egyházi hatóság által meghatáro-
zott szerit cselekményekből álló .istentisztelet
legfontosabb része.« Továbbá: »Az evangélikus
egyház a békekötések ésegyházi. törvények alap;"

ján jogosítva van az istentisztelet helyét, idejét éSI
módját önkormányzati úton megállapitani.« Ol-
vasható :azis, hogy az istentisztelet dolgában fel-
merülő »vitás kérdésekben felebbezési fórum
az; egyházmegyei és egyházkerűleti kőzgyűlés.,
Ha pedig felebbezési fórum, akkor a rendel-
kezésre is kétségtel-enül illetékes. Az egyete-

• mes közgyűlésről azonban sehol ndncsen SIZÓ,
mert az istentiszteletre vonatkozó rendelkezé-
sebe nézve a végső fórum mindig a kerület
volt és ezidőszerint is az.

. Nem lehet hát megfontoltan felvetni azt
a kérdést, hogy a kerületnek vari-e joga ;aJZin-
tézkedésre ? Arról még kevésbbé lehet beszélni,
hogy megadjuk-e neki a jogot, vagy nem?

D. Ralt'lly Sándor .

Róma terepfelvétele
Magyarországon.

Az egri érseki nyorndából »Adatok« címen
egy 42 kérdést magában foglaló, a Legapróbb
részletekre kiterjedő kérdőív került ki amit
minden bizonnyal, az ország egészi terűletén
minden római katolikus lelkész megkap pontos
kitőltés végett. \

A kérdések nagyon jellemzőek s rögtö;n
+elárulják, rnilyen szellemben készűítek. Mindjárt

az első így szól : »A község jegyzőjének szék-
helye, a vezető jegyző neve, vallása.« Az utol-
sóelőtti kérdés pedig: »Mi volna a teendő s
milyen intézmények volnának létesítendők a
kezségben vagy a külterűleten . a rk. egyház'
megerősítésére és az ehhez rendelkezésre á1l6
vagy kínálkozó . anyagi eszközök s egyéb le-
hetőségek.« A kettő között lévő 40. kérdés ha-
sonló szellemtől áthatva, :a legnagyobb kőrül-
tekintéssel igyekszik kipuhatodni, mikí a fe-
lekezeti eröviszonyok az. illető községben és
járásban s gondosan vesznek számon minden
talpalatnyi földet, ami la; római egyház szá-
mára hódítási terület lehet. Nem is lehet a
kérdésekre más, alkalmasabb elnevezést talál-
ni, mint terepfelvétel, amit az előőrsök szok-
tak készíteni az elfoglalandó területről.
.' Az első hat kérdés magával a községgrel.
aIl.na~ fekvésével, köz1ek'edési viszonyaival, l:a'-
kosainak--felekezeti mego szlásával foglalkozik
s hogy a dolgot a Iényegénél fogja meg, a
hat kérdés kőzőtt központi helyet foglal el
az a kettő, amely a vezető jegyzőnek és la
járás vezető bírájának a vallása iránt érdek-
Wili~ J'

. A kővetkező két kérdés a község lako-.
sainak birtokmegoszlásával foglalkozik oly
részletesen. hogy még az egyenes állami adó
egyes tételeinél is számon veszi, mennyit fi-
zetnek: a róm, kat.-ok, evangélikusoki stb. '

Az,·ezután kővetkező négy kérdés az iránt
érdeklődik, vari-e az egy'es felekezeteknek
temploma, s templorn Tiijján milyen helyiség-'
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ben tartják a római katolikus istentisztelete-
ket. - Ezzel' kapcsolatban a kővetkező kérdé-
sek! a felekezetek erőviszonyait vizsgálják, azt
t. i., hány lelkész, hitoktató, segédlelkész rnű-
ködik egy-egy ,egyházban, nyilvánvaló azon-
ban, hogy a kérdezőt nem' a lelkészi munlda-
erők! száma hanem 'az érdekli, mennyi a lel-, .
készek javadalma saját eg'yházuktól s mennyi
az államtól éhezett évi' kongruakiegészítésük.

N agy kérdéscsoport kővetkezik ezután. A
tankötelesek s az iskolák ügye. 13 kérdés, az
összes kérdéseknek egyharmada, A legapróbb
részletekig ölelik föl a kérdések a tankötelesek
és azok beiskolázásának egész ügy,é,t. Kiter-
jed a kérdések figyelme arra is, hány róm.
kat. gyermek »kényszerül« község i vagy talán
más felekezleti' iskolába járni.

A kővetkező kérdések foglalkoznak még
az illető helyi róm. kat. 'egyház anyagi hely-
zetével, különös tekintette! az »O.F .lB. leljárás
során az Ú. n. felekezeti célokra juttaltott in-
gatlanokra.« .

A befejező kérdések kőzűl még a 40. kér-
dést említjük meg, amely szintén jellemző: »Mi-
lyen körűlmények' segítik elő vagy hátráltat-
ják a róm'. kat. egyház fejlődését,« .-

Nem! tulajdoní tunk Róma intézkedéseinek
a kelleténél nagyob jelentőséget, mégis meg-
állunk egy pillanatra Róma te repfelvéteili kér-
dőíveinél és megfigyeljük azt a következő szem-
pontokból. ,

A terepfelvétel nem cél nélkül való. Itt
pedig a terep egész Magyarország. Róma tehát
meg akarja hódítani az egész 'Országot. Ez
éppen nem ujság, hiszen Róma minden tőrek-
vése eddig is az volt, de az egységes, céltudatos
terepfelvétel azt jelenti, hogy Róma az eddi-
gi eredményeket kevesel Vie, erejét osszponto-
sítva, új, nagy támadásra készül. A kérdójvekre
nyert feleletben egyfelól fel akarja vomailtat-
narni az erőtérryezőket, amelyekre la harcbari
számíthat, más fel ől kitűzi a célt, rámutat a
meghódítand6 területekre. I

Tudjuk, Róma eddig is mindent elköve-
tett, hogy minden útoru és minden téren előnyt
biztosítson magának, de az »adatok« arra en-
gednek kővetkeztetni, hogy 'ezután meg fog
indulni a mumka azok ellen, akik protestáns
létükre akár a közigazgatás, akár a közokta-
tás szolgálatában dolgoznak. Mi mást jelen-
tenénekl azok a kérdések, amelyek' a főszolga-
bírák, jegyzők, állami és községi tanítók fele-
kezeti hovátartózandósága iránt érdeklődnek?
Azok a kérdések, amelyek szinte mikroszkóp
alá teszik az ország. népének birtokát és adó-
ját, mégpedig felekezetek szerint, egyáltalá-
ban nem szolgálmak békés kőzszellem kialakí-
tására. Róma ezzel nem törődik, hanem egy1ik
községben talán szegénységéből vagy gyenge-
.ségéből, a másikban pedig éppen gazdagságá-
ból és erejéből akar tőkét kovácsolni, ahogy
neki .éppen a legkedvezőbben mutatkozik.
(Nem gondol azonban arra; hogy ez veszedel-

mes, visszafelé hat.ó fegyV'er is lehet. Mert
a káptalani és püspöki birtokokról egyáltalá-
ban nincs szó a kérdések között). J

De mondanak még valamit számunkm az
»adatok«, ami talán .a legfontosabb. Ha gon-
dosan megfigyeljük a kérdőív kérdéseit s
azok egymásutánját', lehetetlen észre DIem ven- -
ni, hogy a hódító hadjáratra készült terep-
felvétel kérdéseiból egyúttal egy céltudatos,
az egész országra kiterjedő szórvárry-missziói
terepfelvétel vonalai bontakoznak ki. Erre
mutatnak a kérdések', amikor legelső sorban a
községek fekvése, megközeJíthetősége iránt ér-
deklődnek', s ez után jönnek a kérdések, me-
[yek a szórványrnisszió megindulásánál na-
gyon is fontos erőtényezőket (vezető egyéni-
ségek, anyagi helyzet, kultúrtényezők) veszik
számon, mindvégig pontosan szem előtt. tart-
va külön-külön a kül- és belterületek" viszo-
nyait. Lehet-e másra gondolni', mint. egy' elgy-
séges, céltudatos szórványmisszió alapvonala-
ira azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, me-
ly,ek a szórványokban lévő istentiszteleti he-
lyekkel s új istentiszteleti helyek biztos ításá-
val, új intézmények, lelkészi állomások szerve-
zésével foglalkoznak?

Róma tehát kornolyan gon.dolkozik a hó-
dítás gondolatáva).', kapcsolatban a szórvány-
misszió kérdésével. Gyakran megtőrténe már,
hogy Rórna tanult a protestantizmustól s mint
hálás tanitvánSJ';---ellenünk fordította saját Iegy-
verünket. Résen kell lennünk, - s ez számunkra
az »adatok« legfontosa.bb mondanivalója, -
nehogy így' tőrtérsjék a szórványkérdéssel is.
Istennek hála, az utóbbi időben egyházunk-
ban is sokan meglátták a szórványkérdés élet-
bevágó fontosságát: történtek is szép eredmé-
nyeket mutató kezdeményezések, elteegyházunk
egészének a kőztudatába, még ;nem. mentát,
hogy Iegelsőbbrendű s égetően sűrgős fel-
adatunk az ország egész. te rűletén', la legnagyobb
anyagi áldozatok! árán is megindítani laJ cél-
tudatos, tervszerű szórvárrymisseiói mumkát 5

ezzel elejét venni az állandó vérvessreségnek.
Az; »adatok'« figyelmeztetnek minket', hogy

nézzünk körül és csináljunk ,egy egészséges,
. önvizsgálatra késztető terepszemlét, Vegyük mi
is számon azokat, akik a szórványhívők elha-
gyatottságában, hitűkben való gyengeségük
miatt ,eg-yháLunkra nézve most inkább veszte-
séget, mint nyereseget jelentenek. A terep-
felvétel szornorú lesz, mert elénk fogja tárni
egyházunk sok mulasztását, de ugyanakkor 50k
drága, eddig észre nem vett kincsünkre fog
reámuratni, s a szórványokban talált lelki)
kincsek gazdagítarri fogják nagy gyülekeze-
teinket is.

Róma támad s új fegyverként a szórvány-
missziót hozza a harcba. Rórna ha,~aJnWas,tá-
madásával szemben nem tudunk másképen meg-
állni, mint céltudatos szórványmisseiólval,
amelynek eszköze Isten Igéjének a hirdetése
aJ végeken lakÓ, elhagyatott; de az Igét szom-
jazó lelkeknek. Joáir Olivé«.
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.Evangélikus arcképek.
Vandrák András.

»Praeceptor Hunqariae«, Magyarország tanító-
mestere: így ismerték az eperjesi kolleqium nagy-
liirű tanártit. Yandrák: Andrást. ts erre a megtisztelő
névre igazán rászolgált. Vérbeli, hivatásának élő pe-
d'ClfJógas, nagy tudásu , folytonosan tanuló tadós volt,
egyszerü, szerénu, hithű és folyvist alkoto ember.
Tipikus alakja Eperjesnek, akit uollás- és korkü-
lonbseq nélkül mindenki tisztelt, szereiett és II2gy_
rabecsűlt. Kossuth-szakállas ősz fejével, e,gyszeriV
öltözékében, mindig magával hordott esernyőjeve,[
a megcsodált emberek köz.é tartozott- A régi eper-
[esi kolléqium diákjai, IUl az ősf »alma mater« em-
iékét idézi! •., elsősarban is az ő emlékezeceoei ta-
lállcoznak.

'Vandrák András /807 -ben szűietett a gömörmei:-
(jyei Csetneken, v andrák Andras gazda tiszt és
Choma Zsuzsanna tisztes eoarujélikus szülő/ítől. ls-
Italai tanulmiuujait Csetneken, Roestuján, Eperjesen
végezte, anémet nueuiet pedig Kassán saiútitotta
el. Eperjesen Karlooszku Zsigmond és Greauss Mi-
hály voltak tanárai, akik nagy hatással voltak reá.

1828-ban Tiseolcon kitűrui eredménnyel teite le
a papjelölti vizsgát, meli) akkor még tanárképesitő
vizsga is volt. Két évig nevelősköcZött, s 1a30-ball
Iénába ment tanulmányai lOiegészítésére. Ezt a nagy
utat részint gyalog tetté meg s ezálta: alkalma n!Jilt
arra, hOJlY nagy nép- és oi'szágismeretekre, tegyen
szert. 1831-ben uisszatert Eperjesre s azonnal a kol-
légiul11 magyar irodalom tanárává választották. De
emellett tanitatta a logikát, psucholoqiút, nte{aphy-
sikát, aesthetikái, mathesist és physikát is. Később 'a
lheológián és a jogakadémián is kapott katedrát.

Pieetéee. nagyon seerénu uolt- (lfjO [rt, és cse-"
Itély .táppéne]. Ezért magánoktatásokat is.: vállalt.
A Kubiruji, Thurdnszku, Desewjji], Baloqhu, Mári-
ássy és Seirmap családoknál volt házitanító. Ituen
nagfJ. elfoglaltság meüett, pi!w!tőidejét áldozva fel,
állandóan képezte magát s bölcseleli irodalommal
is foglalkozott. Egynmsután jelentek me{J kilünő tan-
Itönyvei és magasabb szinuonalu munkái.

Az elismeres nem maradt el, 1845-ben Trencsén,
1847-ben Aroa, 1848-ban Sáros vármegyék táblabi-
ráihJ sorába választották. 1847 -ben a Magyal' Tudo-
mányos Akadémia tagja lett s 1858-ban, rendes ta-
nári miiködésének 25 éves évfordulólján a jénai egye;-
term a bölcselet doktoráuá avatta.

1842-t860-irA a kolléqium igazgatója is volt, de
ezen állásától irodalmi és tudományos munkássáqa
érdekében mequált. Koeben 1848-ban résztvett a
seabadsaqharcban, mint nemzetőr, amiért haditör-
vényszék elé is állították. 1867-ben báró Eötvös Jó-
zsef, akkori közoktatási miniszter a mintsztérium pro-
testáns osztályának főnökségével kinália meg, de
Varuirák András nem volt hajlandó elhagyni az. ősi
ko lieciumot. 1870-ben azonban vállalta a magyar pro-
testáns .gimnáziumok szeruezetenek kidolgozását s
meqoizatásának nagyszerüen me,gfeleJt. 1881 -ben a
királya Ferenc Ioesej-rend lovagkeresztjével tün-
tette ki . .

M,eghalt 1884 szeptember hó ts-en, Eperjesen.
Temetése páratlan részvét meileit ment végbe. Az
egyházi szertartást Setehlo János joesperes végezte,
a» intézet nevében Hörk Józs0f igazgató, a tanítvá-
nyok nagy serege nepében pedig Strauch Béla kis-
szebeni lelkese és Bohus Pál tneotoqus bucsuziattdk.
At temetésre kiuonultak a?: összes eperjesi iskolák nö-
vende/wi, tanáraikkal együtt.

Vandrák András, mint bölcseleti író, maradundo
nevet utoott ki magának s eziráruiu munkái örökbe,-
csüek, Friesnek, volt [enai bölcseleti tanárának szel-
lemet tette magáévá s az itt szereet: alapokra épí-
tette fel a maga bölcselleti. elméletét is.

Vandrák András nagy apostola volt a lI!agyur
nyelvnek is. Egészen 1840-ig latinul tanitott, de a

magyar nyelv hioatalossá tétele után azonnal hoz-
záfogott annak hathatós terjesztéséhez. Epe,'jesen
mag.yar társaság ot alapitotti s nagy lelkesedéssei dol:
gazott az idegen anyanyelvüe,k meqmaquarosltásán.
Amikor 1883-ban tanári műkbdésenek félszázados év-
fordulóját űnnepelték, az eperjesi zsidók szonoka
többelt között így . köszöntötte: »'." Sok izraelita
ifju! tanítottál maauarul gondolkoz ni, a te érde-
med, hogy magyarolr lettűnk.« _

A rnult évben volt ötven esztendeje annak, hogfJ
v andrá): András meghalt. Ez az éujordulá. észre-
uétlenűl, méltatás nélkül rnult ef. Pedig v andrák
Andnis a nagy maquar értékek sorából való, akik-
nek élete örök példakép ke,lt, hogy legyen. Mi euau :
qélikusok kettőzött biiszkeBéggel és hálatéljes ke-
gyelettel oondolunl: reá és zárjuk lelkünkbe örökre
emlékezetét,

Arcmy János is nngy tisztelője volt Yandrák
Andrásnak. /858-ball, tanári miikiidesének 25 éves
[orduláián versben köszöntötte, Ezt a Vlkset ke-
vesen ismerik s még keoesebben tudják azt, hOOfJ
Amny János Yandrák András felköszöntléséül írta,
miéri is alkalomseerűnek tartom ideiktatni s meg-
emlékezésemel ezzel fejezni ·be:

TANARI JUBJLEUMRA.

• ~Quem di odere« - 'hanqeott: a pal/asz
Euszdzadolc hosszu során keresztűl;
»Ouem . di odere« - és a régi átok
Mind egyre zug, nem szüni m:~7: a panase.
K edo, ifjusúg, erő, szellem - vagyon
Ma is g,yakorta mind hiáoa vesz:
Homályos aczél, tömkeleg az ut.
S kit e páiuára Isten átka sodrott
Szio vérit ontsa bár, mint pelikán,
fl álotlansáqot. növel magának.

ie, ritka terii. áldjad Isten ed,
Ki ou) önérzettel dusgazdagon
Allhatse pihenni mea prílyád felén.
K örödbe gyülnek a felnőtt fiak,
(Egy ember-őltő) s érett férfi ésszel
Köszölwe, a mit iliakért teoél,
Legszebb jutalmad igy tőlük nuered .
S mi [elkiáltunk: mily nagy érdem ae, .
Minő erény, melu e hálátalan
Pályán a késő hála uira sarjadt,
Nem heroataq babérait szedi.

Károsy Pál ..

A magyar ev. papok öltőnye
a XVIII. században.

Szemelvény Dr. Payr Sándor: »A. magyar pro-
testáns papi öltöny története« círnü művéből.

Az 17°7. évi rózsahegyi zsinat 8. kánona
nagy sútyt helyezett, arra, hogy a lelkészek az
albát felöltve lépjenek az oltár elé már csak
azért is, »hogy rnegkűlönböztessék magokat
azoktól, kik lelkészi felavatásban nem része-
sültek.« S figyelmezteti a lelkészt arra, is, hogy
süvegét és a botját ne az oltárhoz, hanem más-
helyen tegye re. De egyéb pápista ékességek
(ezekkőzőtt armiseruhajs) távolíttassanakel. De
mivel a magyar lelkészek az oltár elötti szeir-
tartásokat (az albávail iegyiitt) egyes helyeken
mellőzik, fel kell a népet világosítani, hogy
ezek közőnyös és szabados dolgok, ily módon
megbotránkoztatás nélkül igyekezzenek a szer-
tartások egyformasága. céljából bevezetni. Te-
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hát a magyar Ielkészekre nézve kőtelezővé még
ir.r SCUi tették sem a szertartásokat, sem az
albáf . .Ezt a fehér inget kellett viselni ta zsinat
szerint úrvacsoraosztáskor, a szószékeru 'S, ke-
reszteléskor, de a hétköznapi kömyörgéseken és
a' temetéseken . már nem'. Rózsahegyen 'a je-
lenvolt püspökök azt kívánták, hogy a fiatal
papok, rnikor pnedikálnak, ne viseljenek sap-
kát, legfeljebb, ha a hideg v,ag1y más baj
kényszeríti őket; ugyanezek továbbá tartóz-
kodjainak la hajíodrosítástól, hajporozástól. A
theolegiát tanuló és az eperjesi kollégium sze-
mináriumába járó' ifjak pedig egyforma TU-
hát viseljenek. Ezeket azonban nem vették fel
a kanonok kőzé. Szintén a püspök javaslata
volt, amit a 16. kánonba foglaltak: »Hogy
megkülönböztetés legyen, a püspökök, espere-
sek, lelkészek, diakónusok és rektorök között,
ezután olyan ruhát viseljenek, meiy az ő rend-
jüknek és állapotuknak megfelel, valamint az
ő családtagjaik is (állapo,tuknak megfelelő ru-
hát). Igy értjük meg; hogy mégi e század elején
is a pőstyéni templom felavatásakor Bra!~k
Frigyes püspök Luther-talárja fölött az al-
ba hárornfodros, az esperesé kétfodros, a ld-
készé egyfodros volt a papi rangfokozat ma-
gyobb dicsőségére. A rózsahegyi kárionokból
látjuk tehát, hogy anémet és a tótajkú gyü-
lekezetekben továbbra :is megvolt az alba. A
magyar lelkészek azonban nem vették fel ,ez,-
után sem. Az ellenkezés oly nagy volt, hogy
például a győri születésű Ráth' Mátyást, ezt
az irodalmi érdemeiről is ismert férfiút az
újonnan szervezkedett pesti evang. gyüleke-
zet f787-ben azért nem választotta meg első pap-
jának, mivel, kijelentette, hogy az ',alhát nem
veszi fel és áldásosztásker nem használja a Ke-
resztjelet. Dunántúl is azonban a városi né-
met lelkészek s az egy-két tót gyülekezetben
a lelkész felvette az albát, V árosi egyházaink-
ban (Sopron, Pozsony) a Luther-talár viselete
volt általános a Mózes-táblákkal és a század
vége felé már néhol a palást is feltűnik.

Magyar lelkészcink a ruházat dolgában
ezután is sok szabadságot engednek meg ma-
guknak, sokszor vétettek az egyházi törvények
ellen és egységes papi viseletról éppen nem
lehet beszélni. A gyászos évtizedben aiZlül-
döztetés kényszerítette őket iarra, hogy a papi
öltönyt Ietegyék és álruhát. vegyének fel, 1680-
ban a: vasvári káptalan kiküldött je, To.rrnássy
Péter kapernaki apát 'előtt vallotta Lacza J ános:
»Tudja nyilván, hogy Sebeházán is benn va-
gyon az prédikátor s úgy V ásárosfaluban is
és Beledben is, akik alattomban parasztruhá-
ban föl s alá jánnak az fadukon és exeroéálják
is titkon tisztőket.« Ily viszonyok között azután
nem volt csoda, hogy a lelkészek ruhája nem '
igen különbözött a köznép és a nemesek ru-
hájától. Az elvilágiasodásra úgy is nagy volt a
hajlandóság a kámonok sz,erint,' az űldőztetés
évtiz;edeihe,~ pedig íme a szükség ise rre kény-
Si,C ntette ok-Jet. . ,

',- ,1715. augusztus havában egy hazánk iránt

érdeklődő angol, Clernents Simon. utazott Za-
lamegyébens midőn Kapolesen a lutheránus
papot (idősb Rotarides Sámuelt) is megláto-
gatta, ezt durva szővésű ingbeo találta, mel y
lazán függött Ie derekán is alul, az ing a;ijart;t
pedig bő, bokáig érő gatyát hordott. A vászon
durvaszövésű volt, mint Angliában a sátorvász-
nak. Clements tiszteletére, 'azonban a pap fel-
vette prémmel bélelt, rövid kék mentéjét s
mindkét vállára akasztotta. Ilyen prémes men-
tét hordanak télen úgy, mint nyáron, jegyezte
meg az angol. Tehát itt is rövid me:n:~é;tvi-
selt a lelkész. De ez csak utcai ruha 1Jelhlelt~tt,
az: oltár előtt való szolg álatra volt bizonyára
hosszabb, fekete reverendaja is. Hiszen a So-
morján 165o-bell1újrakinyomatott kárionok kőve-
.telik: a (lelki) .taní toknak .tiszbekhez . illendő,
tiszteséges öltözetök, köntösök Iegyeru, hajdú-
kat, mészárosokat, nemeseket, török katonákat,
kádikat ne kővessenek, »Ha -ki tisztihez nem
illendő ruhát csináltat, annyivaj büntettessék,
amennyit az a ruha érne.«

(Fol ytatjuk.)

Nyolcvannégy egyházközségben műkö-
dik már az ágo h. ev. egyházkerületek

jóléti egyesülete.
" Mlllt~év szepternberében .hírt adtunk arról, hogy,

Pe sthy Pál egyházkerületi felügyelő- őnagyméltósága
elnöklete alatt megalakult az Ág. H. evangélikus
Egyházkerületek ' Jóléti Egyesülete és irodahelyisé-
geit IV., Hajó-utca 8-10. szám - alatt rendezte be ..

Míkor megemlékeztünk arról, hogy az egyház-
kerül-etek püspökeinek védnöksége : mellett működő
egyesület megkezdi hézagpótló szocíális munkásságát,
megállapitottuk azt is, hogy a megalakelt egye-
sület tevékenységére szükség van, s azt hittest-'
véreink figyelmébe,' jóindulatú támogatásaba aján-
lottuk.

Az 'elmult nyolc hónap eredménye' fényesen
igazolta azokat, akik az Egyesületet életrehívták,
akiket az emberbaráti szeretet, igaz és bensőséges
karitativ érzelmeit vezettek, ' hogy az egyház szol-
gálatába tállítsanak olyan intézményt, mely ma már
nélkülözhetetlen. E rövid idő is elegendő volt ahhoz,
hogy hittestvéreink is szerétettel felkarOLják' Jólé't~
Egyesületűnket és annak működését élénk figyelemmel
kísérik, mert megállapították, hogy a csaladvéde-
lern! egyik legfontosabb tényezője az előrelátó bölcs
gondoskodás.

EzalkaloJllimal beszáanolní kívánunk, az egye-
sület eddigi müködéséröl. Nyolc hónap alatt 84 egy-
házközségben alakította meg a Jóléti Egyesület fi-
ókjait és mintegy 3000 taggal rendelkezik már. A
szervezésí munka tovább folyik és mint értesülünk,
az egyesület elnökségének tervei szerint még ez év
folyamán fiókjainak számát l50-re óhajtja felemelni.
Miután az 'egyesület megalakulása előtt az egyes
egyházkerületek által támogatott » Temetkezési Gyors-
segély« akció mintegy 8...J9000 tagot számlált, kik
automatikusan az Egyesül-et tagjaivá váltak, a Jóléti
Egyesület ezidőszer'int'lz=--Ld.Oűütaggal rendelkezik és
ilyen módon a legnagyobb taglétszámmal rendelkező
egyesületek között foglal már helyet.

Legközelebbi számunkban részletesen beszámo-
lunk a kifizetett temetkezési segélyekről, mellyel
még inkább igazolást nyer, hogy a Jóléti Egyesület
m~gfelelt a várakozásnak és betölti a neki szánt
hivatást. -
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A Jóléti Egyesület díjbevételéből részesednek .az
egyházkerületek és egyházközségek is. Számottevő
és jelentékeny összeg kerül ilyen módon rendelte-
tési helyére, hogy annak felhasználásáról az ille-
tékesek intézkedjenek.

A Jóléti Egyesület kerületi fiókj.ai:
Mískolcon, Debrecenben, Szolnokon, Békéscsabán.

Szegeden, Pécsett, Győrben, Székesfehérvárott es
Szornbathelyen működnek már.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 3-lK VASÁR NAP

Lukács 6:36-42.

Az: uj tÖ/1Uiéin~Y'{Llkotás,az uj társadalom" az Ilf
ember [elepiteee csalf a maga hibáit ismerő.. és el-
ismerő embereken keresztül válhatik valóra. Az ókori
»seemet szemért:« e,lvnek ezt az uj életet megtöltő
Krisetus-t uáüozatát hirdeti ez' az, Ige. M~ a rossz-
bam, hanem a ioban törekedjünk az e.:;yenlőségre
M uiszonossáqra. '

Látá beszéd ez a csukott szernmel járókhoz : ne
a bosszu legyf!"n a joqalkotás alapja, hanem a sZ'~-
reteit Közismert a szálka és a .qerenda példabeseéde.
de ki gondol arra, hdgy. ezt Jézus mondta nekünk?
Bizony az önvizsgálat hatalmas bűnqerendákra I1W-

tat reá. Ugy ítéljümvc, hogy önmagunk [eleib is mondjunk
bírálatot. '

V!-gy.szerü termeseetee szavak, de az éleit nagy
meglátása, suluosodik .benne: »amtLye..n mértékke: 'ti
mértek, oluannal mérnek vissza tinéktek.« En. az:
emben vagyok a rossz és ae élettől csak azt kapom;
amit meqérdemlek. , .

lUj törvé:n,y, uj világszemlélet - látó embe-
reké. Nem látsz így? Kérdd Krisztustol, hogy nyis-
[.ci meg a te szemedet is.

- Egyházmegyei közgyűlések.
A! budapesti egyházmegye, évi rendes közgyűlését

június hó 24-(én tartotta 'a Deák-téri iskolák disz-
termében. Dr. Mikler Károly egyházmegyei felügyelő
megnyitóbeszédében foglalkozott egyházunk felada-
taival s az államhoz és a többi egyházakhoz való
viszonyával. D. D. Raffay Sándor napirendelőtti
Ielszólalásában indítványozta a beszédnek külörrle-
nyomatként való megküldéset az összes egyházene-
gyéknek. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az in-
dítványt. Kemény Lajos iesperes évi jelentésében,
melynek vezető gondolata a felelősség törvénye volt,
részletesen beszámolt az egyházmegye életéről. A
hívek áldozatkészségét mutatja az adományok vnö-
vekedése, buzgóságukat a templomok látogatottsága.
ürömmel' jelentette, hogy ez évben két templomot
szentelt fel a püspök úr-: az Obuda-Ujlak-i egy-
ház új,onnan épített templomát és a Cstllaghegy-
Szentendre-i rnísszíói kör most vásárolt házából ala-
kított templomát. Beszámolt a belrnissziói munkáról, az
új: Istentiszteleti -helyekröl és mindarról, amit a Ie-
Ielősség súlyát hordó egyházak megtesznek. hogy
teljealthessék az apostol szavát: »Ugy, ragyogjatok
ez, 'álnok és romlott nemzedék közt, mait csillagok
a vílágban.eA bizcttságdk :jelentéses?fUA2zQ}j 1:1 U?ln
az esperes imáj ával ért véget. '

, Ai nógrádi egyházmegye közgyülése. A nógrá-
dl evangélikus egyházmegye június 26,án Balassa-
gyarmatora tartotta ezévi közgyülését, amelyet Lasz-
káry Gyula kormányfötanácsos, egyházmegyei fel-
ügyelő nyitott meg. A mély benyomást kiváltotr
megnyitó után Mihalovits Samu főesperes terjesz-
tette be évi jelentését az elmult esztendőről, níelty;-
'ben ',a kel'esztyénség, súlyos helyzetének rajzát ad-
ván, a belmissziói munka egységes irányítását ,mi-
nősítette mulhatatlanul szükségesnek, rámutatvan ar-

ra, hogy mindennernű munkásság célja nem is az
evangélikus öntudat, hanem a hittudat kimélyítése
kell hogy' legyen, Kívánatosnak tartja a híveknek
újév körüli - fiajdan szokásban volt - évenkénti
rceglátogatását, a posztilla kiadását. Kardos Gyula
az egyházrnegye iskoláinak helyzetet ismertette, amely'
kielégítőnek mutatkozík, tanítóink jórészben kiváló
eredményt értek el, az egyházmegye földbirtokbér-
letét felbontotta, maj d a gyámintézetí és lelkész-
értekezlett ügyek letárgyalása során azt. a nagy-
jelentőségű határozatot hozta a 'közgyűlés, hogy Lasz-
káry Gyula felügyelő indítványára kimondta, hogy
az egyházközségek intézkedjenek, hogy minden temp-
lomban minden vasárnap tartassék egy magyarnyelvű
istentisztelet is. A közgyűlést megelőzőleg .al 'Oyám.:
in,téz~t Horváth' Sándor és Kardos Gyula és' a lef-
készértekezlet dr. Csengődy Lajos elnökletével ülé-
sezett. ': '

, - A tisza~ egyházkerület ű] felügyelője. A nem-
re~ elhunyt ZelenIm Lajos utódját móst, j{úilius.3-án
választotta meg' 'a tiszai egyházkerület. A szavazat-
bontó ·küldöttség. D. Geduly Henrik püspök élnökle-
tével megállapította, hogy összesen 48 szavazat ér-
kezett be, amely közül alaki okokból hármat érvény-
telennek kellett nyilvánítani. Nemcsak mirrd, a 45'
érv~nye3, de még a 3 érvénytelen is, teljes egyhan-
gusággal homrogdí Lichtenstein László főispánra
esett. A szavazatbontó küldöttség őszinte öröm-
m:~l .,kO'nstatá~t~ ezt' az eredményt, majd Geduly
p~spo~: v~zetes.~v,el .!elkereste a me~választott egy-
házkerületi felügyelőt, hogy megvalasztását tudo-
mására adja. Lichtenstein László meghatott szavak-
~al' !ll0',;d;:>tt köszönetet az egyházkerület bizalmá-
ert es ígéretet Vett arra, hogy felügyelői <tisztét a
magyar ev. egyetemes egyház és különös en a tiszai
egyházkerület érdekeinek szem előtt tartásával min-
denker az ősi tradíciók jegyében, az egyházi szolgá,
lat kötelességei szerint fogja teljesíteni és erejét tu c,
dását, mnukabírását teljes mértékben közegyhá~unk
rendelkezésére bocsátja. .

- Lelkészi értekezlet Sopronban. A soproní-
felső egyházmegye lelkészegyesülete június hó 27.én,
Sopronban tartotta 'rendes tavaszi értekezletét. Az
értekezlet megkezdése előtt az Ur asztalához járul-
tak. Az értekezlet megnyitása után Scholtz Odön es-
peres elnöki megnyitót mondott, melyben mindenek-
előtt. arra a két fontos kérdésre mu~a:to,tit :r'á" rnely
egyhazunkat jelenleg foglalkoztatja. Az 'egyik a zsinat
munkálkodása. A másik kérdés, amely most már né-
met nyelvű .gyülekezeteinket js, közeleobről érinti, .az
P9IJ'séges liturgia kérdése. - Megemlékezett D. Kapt
Béla püspök ama rendelkezéséről is,' mely szerint
egyházkerületünk elemi iskolátban a tanítás mindenkor
egy",egy szentírási hely olvasásával kezdődik. Oröm-
m;eLemelte ki az eoperes, hogy felhívására az egy'-
házrnegye valamennyi gyülekezete beszerezte a Würt-
tenbergí Bibliatársulat kiadásában megjelent s ezen
célnak leülönösen megfelelő »Jugend und Farnilien-
bíbele-t. Kéri a lelkészeket. hogy' a maguk mJ!n,-
dennapl munkáját is mindinkább elmélyülő bibliai

<tanulményozással kezdjek meg. Ziermann Lajos felhív-
ta az értekezlet figyelmát a Gyámintézetnek Oroshá-
zán tartandó, 75 éves jubiIáris közgyülésére valamint új
időszaki lapjára, rnínek m:egindításáért' az értekez-
let elismerésének és köszönetének adott kifejezést.
AZ! értekezlet főtárgya Budaker Oszkár soproni lel-
kész előadása volt, melyben behatóan toglajkozott
a liturgia egységesítésének kérdésével, nevezetesen
a Raff'ay-féle tervezettel. Megállapítja, hogy isten-
tiszteleti reformra hazai egyházunknak a rend érdeke-
~en szüksége van, mert jelenleg; ezen a térten kaotikus
állapotok uralkodnak. Azonban valami egÉ~';zell új
rendkiépítéséne nincs szükség, mert az Egyháznak
van egy évszázadok folyamán kialakult istentiszteleti
rendje, amelyet a reformáció a becsúszott tévelygés-
szerű vonásoktói ínegtísz.tított -és amely az istentisz-
teletevangéIiumI felfogásának megfelel. Ehhez az
.ősi rendhez, amelyet a Luther által kiadott »Deutsche
Messee-ben bírunk, kell tehát vissza térnünk. Mint-



~. oldal ~VANG~tikiJs ELET 27-28 szám

hogy ezt a Ratfay-Iéle tervezet elvileg megt,esz.í.
örömmel fogadja azt. A gyülekezet responsumai-
nak az egyházi énekek alakjában való megadását nem
tartja szerenesésnek. A Credonak helye ősi. rend
szerint az .igeolvasás után van; továbbá a főimát a
szószékről az oltár elé kell helyezni. Általában te-
hát úgy formai, mint tartalmi tekintetben még job-
ban vissza kell térni az eredeti ősi rendhez. Szük-
séges volna a lelkészeknek a gyakorlati végrehajtás-
ra vonatkozólag is kötelező utasitásokat adni. Mikor
forduljon pl. a lelkész ima közben az oltár felé, nem
h'ellene-<e a térdelest újra bevezetni, stb.? Megfon-
tolandó lenne továbbá, ne vezettessék-e be a magyar
istentiszteletekben is a lelkész liturgikus éneklése?
Az előadást élénk eszmecsere követte s elhatároz-

, tatott anna'k az egyházker'ületi lelkészegyesülethez.
illetőleg a Iiturgiai bizottsághoz való felterjesztése.
Egyben kifejezést adott az értekezlet azon nyemáté-
kos kéreimének, hogy mielőtt anémet gyülekeze-
tek istentiszteleti rendjére vonatkozólag. kötelező in-
tézkedés történik, hallgattassék meg' a tulnyomóan
németnyelvű gyülekezetekből álló egyházmegyék lel-
készértekezlete is. . W. R.

- Tanári és tanitói választások. .Június 26-!án
a Budape3t-Oeák.,téri közös képviselőtestület, mint
a pesti magyar és német egyházak közös iskolafenn-
tartója hét tanári, illetve tanítói állást' töltött be.
Mikola Sándor és Sulek József hyugalombavonulá-
sávaí megüresedett két matematika-fizika tanszékre
a fa sori gímnázíumba megválasztotta Dr. Vermes
Míklós egyet. tanársegédet és a közokt. lminiszter-
által kinevezés útján betöltendő másik tanszékre je-
lölte első helyen Lévius Ernő, egyetemi tamársegédet,
masodlk helyen Csernák Emílt. harmadik helyen Ben-
esik Istvánt. A Deák-téri leánygimnáziumban ujon-
nan szervezett három-állás közül meghtvta a ifiöldrajf':-
természetrajz tanszékre Dr. Steinert Katalint. az an-
gel-nérner tanszékre Lovass Saroltát, a történet-latin
tanszékre pedig pályázat alapián megválasztotta Dr.
Krin~ Miklós egyet. taaársegédet. A Deák-téri elemi
iskolában Döbrentey Irén és Jákobei Margit nyugdíjba
vonulásával mezüresedett két tanítói állásra meg-
hívás útján segédtanítókká választotta Németh Mar-
Qiitot és Péch Piroskát. Végül a fásora :~imLI'Já:zium
igazgatójává egyhangúlag Dr. Koch' Istvánt válasz-
totta meg, aki szép beszédében meleg hangon em-
Iékezett meg a gimnázium ezelőtti igazgatóiról és az
iskola legutóbbi negyedszázadának történetétől.

- Nyugalombavonulás. Bognár Kdrouj, a soproni
evangélikus tanítóintézettel kapcsolatos gyakorló is-
kolának vezetője, valamint Pataki János, szarvasi
ági h. ev. igazgatótanító július t-ével nyugalomba
vonult.

- Ezüstlakodalom. Kelló Gusztáv szarvasi lelkész
folyó hó '2-án ünnepelte házasságkötésének 25,-ik év- SZL E Z Á K L A' S' Z L Ú
Iordulóját. Az űnnenlők jókivánságaihoz lapunk is
szerétettel csatlakozik. Magyarország arany koszorús mestere

- Gvör Az egyházközség körülbelülI 25.000 pengő harang- és ércöntőde, haranqjeiszerelés- és harang-
költséggel tataroz tat ja templomát és központi egyházi ,
épületét. A szükséges összeg a hívek közad.akoz~sá- lábgyár, Budapest, VI., Petneházu-utca 78. szam.
bó,1 jött össze. A tatarozás ideje alatt az istentisz- 8 aranyér,emmeLés 4 díszoklevéllel kitün,tetve!

. teletek .a helyi református templomban lesznek.
Az ünnep telen egyházi félév beálltáv~l, i?ő5zerűyé

- Halálozás. B,\· Arz Artur ny. vezérezredes, vált O. Ratffay Sandor : ünneptelen felevI, egyházi
a monarchia utolsó, vezérkari főnöke július l-én Jel- beszédek. Közel 400 oldal, nagy alak, díszes va-
hunyt. Temetését, mely folyó hó 4-;én volt; Balikó szonkötésben. P. 20.-.
Lajos tábori esperss végezte. Kapható havi 2 pengős részletfizetés mellett,

Draskoceu Ede makói ev. lelkész, tb.esperes jú- Scholtz Testvérek könyvkereskedése,
Iius 9-én elhunyt. Temetéséről még nem történt iín- Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.
tézkedés. . \

. --, Az Országos Mc;gyar Protes.táps I?!áksz~vetség Valódi ezüst evőeszközök, táléák, dísztár-
mint a magyar protestáns egyetemi es főiskolai egye- gyak; protestáns egyházi kegyszerek. Arany
sületek központja, azzal a kéréssel fordul a protes- ékszerek. Pontos órák. Javítások.
táns társadalom tehetősebbjeihez, hogy amennyiben SZl GET I N ÁN DOR É S FIA
nevelőre, instruktorra, titkárra, irodistára vagy bár- . , .

milyen más.. hasonló, munkaerőr,e volna szükség, ,for- . Budapest, IV., KecskemetI-u. 9. - Alapítva: 1867.

Febé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda. Budapest, VII., Demíaních-u. 28-b. Felelős Farkas L.

dúljanak bizalommal a szövetséghez, amelynek szá-
mos főiskolás és diplomás tagja örömmel fogadna
a legszerényebb munkaalkalmat is. (Bejelentések:
O.MY.O.Sz., IX., Rákos-u , 3. Telefon 87-7---:63, d.
Xu. 2-3 között.)

- A Keresztyén Szövetségi Vílágkonferenciára,
meiy augusztus 2-7->ig Budapesten lesz, már 20
nemzet képviselői jelentették be részvételüket. Az
ausztráliai kiküldött már úton van. 27-én indulnak
a Délafrikaiak. - Nagy az érdeklődés bent az ország-
ban is és mindig nő azok száma ,akik nem akarják
elmulasztant a Világkonfer encián való részvételt.
~ rendezőbizottság 20.000 példnayban kiadta a Vi-
Iágkoníerencia teljes programmját. Megküldi minden-
kinek készséggel, akí kéri. Igénylések a következő
címre küldendők: 9. Keresztyén Szövetségi Világ-
koníerencía rendezőbizottsága, Budapest, VIlI. Gyu-
lai Pál-utca 9. Mivel a jelentkezési határidő július
5{énl lezárul, ezúton is kéri a rendezőbízottság, hogy
a résztvenni szándékozók jelentkezzenek. Akik eset-
leg, csak egy napra vagy két napra. tudnak feljönni
Budapestra a Világkonferencíára, azok számára napi
Jegy is áll rendelkezésre. Ára naponként 1.- pengő.
Akik: csak rövid időre akarnak a világkonferencíára
jönni, azoknak legajánlatosabb a szombat és a va-
sárnap. A részvétel előzetes bejelentése feltétlenül
szükséges.

PÁLYAZATI HIRDETMÉNY.
Searoas evangélikus egyháza egy tanyai segéd-

tanítój! állásra pályázatot hirdet e hirdetmény meg-
jelenésétől számított 21 napl határidővel. Kötelessé-
gei : a mindennapi tankötelesek. ismétlősök tanítása,
istentisz teletele tartása. A pályázók ének- és orgona-
próbát tesznek, A tót nyelv tudása szükséges, Az állás
szepternber l.;én élfoglalandő. A 'megfelelöen tel-
szereít kérvények Szelényi János lelkész címére, Szar,
vasra küldendők. r

SZüLöK FIGYELMÉBE. A fasori ev. gimnázium
1. osztályába beírt egyetlen fiúnk rnellé ugyanoda
járó I. vagy II. osztályú vidéki tanulót "~llátással ,és
lelkiismeretes nevelésre magunkhoz vennenk, csekély
készpénz. inkább természetbeni [árandóságokért, s
ezért főképen lelkész, tanító, jegyző, földbirtokos,
gazdatiszt családok megkeresését kérjük a kiadó-
hivatalba, »Nyugdíjas Iőjegyzőe jeligére.

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Sziqliqeti-utca 20. szám. (Rákos/alva).
Uj orgonák, yalamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat m é r s é kel tál' ~ a n
szakszerű és művészi kivitelben vállal.
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bereket hallgatott meg, a•.kár bíráskodni/at és
rendelkeznie kened, 'ez az atyai j6ság, ,elZi ~
segitő-szándék mindjárt megnyitotta előtte a
szíveket, bizalmat ébresztett és útat tadált ct
megoldás ra. Sok nehéz kérdést tudott így
rendbehozni, a békesség útjára igazítani, az-
után pedig megtartani azort. Olyan lelki gaz-
dagságot igényel ez, mely keveseknek a tutaj-
dona.

Ö maga 'is tudta. aet ' magáról, hogy őt
Isten ilyennek alkotta. Mikor a múlt év tava-
-szán az Erzsébet Tudomány Egyetern hittu-
dományi kara tisztdetbeli doktorrá avatta, az
avató ünnepélyen szerényen így szólt magá-
ról: »Én a csendes munkások közé tartozom.«
Milyen találó jellemzés ez az ő életéről! Csen/-
des, de állhatatos munkása volt egyházának,
kerületének, tiszta eszményeinek, Csendes, deo
tántoríthatatlan munkása volt azok táborának,
akil csüggedetlen reménységgel fáradoznak e
szegény nemzet jobb és igazságosabb: jövén-
dőjén. Csendes , de bizodalmas hívője volt ,e
zűrzavaros korxzak után eljövendő szebb és
jobb világnak. . .

Igaz tisztdet és gyászoló szerétet kísérte
őt a sámsonházi egyszerű templomból, ahol
negyvenöt évig hirdette az Igét, csendes nyug-
vóhelyére. E tiszteld, e szerétet és le gyálsz
hűséggel és áldással fogja őrizni emlékér,
Sírja felől, mint utolsó üzenet száll mindaz ok
felé, akiket sze-retett és akikért mnnkálkodott,
a Pál-i intelem: »Legyetek Isten hibátlan gyer-
mekeiez álnok és romlott onernzedék ~ö~btt
amelyben úgy ragyogjatok, mint csillagok .a
világban« ...

I Dr. Kiss István. ·1·
Magyarhoni evangélikos- -egyhdílunkn2b1~is-

mét nagy gyásza van: a. dunáninrieni egyház-
kerület püspöke: D. Kiss István, sámsonházi,
lelkész július I8-án, pillanatokig tartó szenve-
dés után elhunyt.

r ozo-tól 1922-ig tnint pűspőkhelyettes,
majd 1922-től) mint megválasztott püspök lett._
kerületének vezére. E tizenőt esztendő .alatt
ennek az egykor nagy, de Trianon után terű-
létében és számban olyan fájdalmasan megfo-
gyatkozott egyházkerületnek a szó legnemesebb
értelmében vett lelki atyja volt.

Lapunk olvasói emlékezni fognak e lJa)p
1933. november t o-én, Luther születésének 450.
évfordulóján megjelent ünnepi számában ar-
ra a cikkre, melyet Luther családi életéről írt.
Aki 'ezeket a sorokat figyelmesen olvasta, az
henne az ő emelkedett életfelfogását, megza- •
varhatatlam hitét, az emberi élet sokszor mélyen-
rejtőzködő igazi kincseimek tiszta látását és
nyugodt szemrnel néző jóságos szívnek a filozó-
fiáját ismerhettie meg s fel kellett ébrednic
lelkében annak az önkéntden érzésnek, hogy
aki ezt írta, az maga is mély, lelki életű, vonzó
egyéniségű ernber lehet. Ez valóbam" így is
volt. Azok közé tartozott, akik' iránt egyszerre
ébred az ember szívében a tisztelet és a vsze-
rétet. Egyszerűsége, cserides komolysága, ki-
sugárzó jósága együttesen hatott mindenkire,
Ez volt a titka annak, hogy mindenki szerette.

Ezért volt nemcsak püspöki méltóságánál,
hanem Istentől adott lelki erőinél fogva, IaJtyai
vezetője keruletének. Akár vaLamelyik egyház-
község bajait vizsgálta, akár panaszkodó em-
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AkL tudta, hova megy.
D. Kiss István püspök felett. Sámsonházán, 1935.júl. 20.
Alapigék : "Hogy hova megyek, tudjátok; az útat is

tudjátok." János 14, 4.

Akinek a ravatalát most körülálljuk, az
csakugyan tudta és azon az úton is járt mind-
végig. .

Ne ütközzék meg rajta senki, hogy ezae
itt most hirtelen kanyarodóhoz ért és D. Kiss
István eltűnik a kanyarodóhan és nem látjuk
őt többé testi szemeinkkel. De hát ez az ern-
ber sorsa itt a földön. [É~s,maga Isten s'em veszi
zokon tőlünk, ha most megsirat juk.

Mert nem találkozunk vele többé áldott'
rnunkaterén, a sámsonházai szent gyülekezet-
ben, Nem látjuk őt többé e templom szószé-
kén, ahol évtizedeken: át mutogartai az útat,
amelyen járni kell. Nem látjuk őt többé meleg
otthonában ahol feléje és belőle fényes ;SIU-
gárban árladt a ·boldogítÓ szeretet, Nem látjuk
őt többé az egyházkormányzás kulönböző re-
rein, ahol nem szavak özönével, hanem éles
meglátással és tisztázó bölcseséggel vaz Isten
nagyságos dolgait tanította.

Megsirat juk, mert meglepé volt a távo-
zása. Pár nappal 'ezelőtt még a szabad ter-
mészet ölén gyönyörködött az lsten kegyelmé-
nek áldásaihan s ma már az áldásosztó isteni
kegyelem ölérŐl nézi verejtékezésiinket, lÉS mi
idejöttünk e néma koporsóhoz, gyászolni ,3.

gyászolókkal sírni: a sírókkal, Hogy ime, va-, . ". ~lóban olyan az ember, mint a mezo virága,
amely ma még virul, holnap már lehervad és
nem ismeri meg többé. az ő helye. De Hát ~IZ'

az emberi élet szornorú törvénye és rsiratnivaló
igazsága, Ezt hirdeti ez, a koporsó.

A koporsóban elpihent Kiss István püspök
azonhan még más igazságot is hirdet, Minr
ahogyan hirdette azt egész életéri át. Az,t a!l
igazságot, amelyet Mesterétől tanult és Me~te-
re lelkével tanított. Azt az igazs.ágot, amely irá-
nyít és magasztal, boldogít és megnyugtac,
vezet és reménységgel tölt el 'egy életern át, Azt
az igazságot, amely éppen a koporsónál tölti
meg a gyászoló szívet vígasztalódással. Éi3- én
azért jöttem, hogy Kiss István püspöktársam
elnémult 'ajkáról levegyem és szavakba' öntsem
ezt az igazságot. '

A Mester akkor mondta iezt,' mikor lTIi3®<lI

is távozóban volt a földról lés meg alklatrtja ví-
gasztalni szornorkodó tanítványait, Ak~or mond-
-ta nekik: »Hogy hova megyek', tudjátok; az
útat is tudjátok,«

lA: keresztyénség egyik legnagyobb isteni
áldása, hogy felfedte az emberi élet célját és
értékét. A keresztyén ernber tudja; hová megy
s az útat ~Sl tudja, amely célra vezeti" Aik[ ezt
nem tudja, az .csak névleges k'eresztyén; ÉIS
ezen az úton Jézus jár elől és bíztat szeretettel :
»[ertek, kővessetek engemet!«
. Attól függ azemoeri élet szépsége és ér-
téke, rnennyire tudja, hogy hova megy. Azok

életének szépsége és értéloe pedig még nagyobb,
akik rnásoknald iSI tanítják és feltárják az Is-
tenhez vezérlő útakat.

Kiss István püspöke szent hivatásban
élte le életét. Ez az élet evangéliumi papí
házból indult ki és evangéliumi papi házban
ért véget. A bölcső és a koporsó között eltöl-
tött időben pedig mindig a Mcsterútjait muto-
gatta. Mert azok kőzé tairtozott, akik nem csak
hirdetik, hanem mutogatják is azt laz útat. amely
Istenhez vezet. Olyarr Ielkipáseto r volt, aki nem
nógatta, hamem aJZ apostol szavá val hi v?gá.tta
Krisztus nyáját, mondván: »Legyetek mind al.
én kővetőim, testvérek 6S1 nézzétek azokat, akik
úgy járnak, amint mi nékéktek példátok., va-
gyunk.« '. . '. 1. . . '., ,.

D. Kiss István így' járt dől öi-:öl<;Jö;tt)érős
evangéliumi hittel,' apostoli buzgósággal, aílá-
zatos szolgáló készséggel. Soha nem kívánt
senkin uralkodni. sőt - mikor rajbéjJgyekeztJek
uralkodni, akkor is úgy tűrte tiportatását, mint
Mcstere a méltatlan vesszőzést.' O tudta, hOVQ
megy, azért buzgóságában laJnkJaJcljatÍan,'tűré-
sében emelkedett, hűségében töretlen, érintke-
iéséhens'zelíd, munkájában fáradhanaflan, A2
a lélek volt benne, amely az ő Urában is volt.
Tudta, kiben hisz: tudta, kit szolgáll;' tudta,
hova megy. .

Sámsonházi evangélikus hívek, ám SIras-
sátok meg a hű pásztort, de vígasztalódjatok
meg abban,' hogy tudjátok, hova megy, sőt
az útat is tudjátok. é) tanított.-erre titeket is.

Te gonoszságtól csonkára tört dunáninneni
evangélikus egyházkerület, ám öntsd ki kőny-
nyeldet hűséges pásztorod ravatala felett, de
vigasztaljon a tapasztalás, hogy olyan főpap
járt az éleden, aki tudta, hova megy..

Ti szerettei, ked vesei, család ja tagjai, si-
rassátok meg az áldott jó embert, aki a tietek
volt, de vigasztaljon bennebeketaz az áldott.
evangéliumi hit, hogy tudjátok, hová ment és
ott vele ismét találkozni fogtok.

És mi ruindnyájan, akik 'e koporsóhoz most
búcsúzni jöttünk, találjunk vigasztalódást ab-
ban a . jóleső tapasztalásbari, hogy ime .még
a mai kishitűnek és hitetlennek mondott vi-
lágban is van ember, akinek hite van .. Van
igaz lelkű pap, aki tudta, hova kell jutnia és
az útat is ismerte, amely a: célhoz vezet, É'S
egy életen -át !!lindé,g ezen az úton járt.

Legyen azért tolüillk való távozása .áldott,
'hazaérkezése pedig Legyen .üdvösséges az, Ur
Jézus Krisztus által. Ámen.

D. Raffay Sándor.

A választások megtámadása
a zsinati javaslatban.

/\ régi E. A. 329.§· e. pontja'és a 33!. §
2. bek. szerint az egyházközségek illetőségéhez
tartozó választások, illetve a felsőbb egyházi
tisztviselökre ott megejtett szavazás ok érvé-
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nyessége csak keresettel' támadható meg. A
keneset 15 nap alatt nyújtandó be. A 345· §
1. d. pontja meghatározza az eljárásrai illeté-
kes tőrvényszéket. A 417· § 4. bek. kimondja,
hogy az ítéletben a választás vagy megerősíten-
dő, vagy 'megsemmis itendő. I

Amint látható, a régi E. A. nem ment bele
a részletkérdésekbe, midőn az eljárást szaba-
Jyozta. Ebből az idők folyamán természetesen
sok baj és bonyodalom származott. Az újabban
alkotott helyi szabályrendeletek egy részénél
már találkozram e bajok kiküszöbölésére irá-
nyuló és egyes részletkérdéseket szabályozó
törekvésekkel. Ezek azonban megfreidő irányí-
tás hiányában nagyon elté rőek, sokszor he-
lyi érdekeket szolgálóak voltak s így a kérdés
végleges és egységes megoldását nem v~tték
előbbre.

Kornol y kísérlet volt re téren az 1933-ban
megalkotott lelkészválasztó szabályrendelet,
mcly legalább ebbena kö rben a választás megtá-
madására vonatkozó több részletkérdést oldott
meg.

Természetesnek látszott, hogy a novelláris
zsinat előkészítő bizottsága legalább is a lel-
készval asztó szabályrendeletben már lefektetett
rendelkezések továbbfejlesztésével fogja a meg-
támadás fontos kérdésének szabályozását ,éSlzkö-
zölni. Nem ez történt. A zsinati irornányok II.
fűzctében a 10- 14. §-okban adott tervezet
jóformán változatlanul átvette a régi E. A. ide-,
vonatkozó rendelkezéseit, Mindössze a kereset
inditására jogosítottak hatáskörét határozta
meg szabatosabban a f r . §-ban és megállapítja
az al peresként perbevonandókat.

Egyetlen újítást hoz: kőrelezóen kimondja,
hogy a választást megtámadóknak la, kereset
beadásával egyidejűleg 1000 pengő költségbiz-
tos í tékot kell letenniők í

Ez az egyetlen újítás azután magyarázá-
tát adja annak, hogy miért unauadt el a rész-
letesebb 'szabályozás. A mai gazdasági helyzet-
ben nincs és belátható időn belül nerrr is, lesz
olyan egyházközségünk, il1etve olyan hívősereg,
mely rC célra 1000 pengőt letehet. E túlszigorú
feltételt olvasva szinte úgy érzi az ember, hogy
az alkotok Ichetetlenné akarták tenni ial válasz-
tások megtámadását. Ez az irányzat pedi'g
nem valósulhat meg. Mindig voltak és lesznek
olyan választások. melyeknél elkövetett tör-
vénytel enségek és szabálytalanságok kővetkez-
tében szükség Iesz a megtámadásra az egyház-
község belbékéje, . az izgalmak levezetése, a
visszaélések megtorlása érdekében. A tervezet
tl~magas költségbiztosítéka ezt lehetetlenné te-
SZI.

Vegyük ezekután so r ra., . .1111 van a rende-
letben, mi hiányzik belőle s mi volna helye-
sebb megoldás.? I

1. Nézzük mindenekelőtt, van-e egyáltalán
szükség a kőltségbiz.tosítékra ? Feltétlenűl. EZren
nincs mit vitázni. Arról azonban, hogy e7J
mennyi legyen s hogyan 'fizetendó, már igen
is lehet és kell beszélnünk,

Egy kellő takarékosság gal, idő és munka-
beosztással lefolytat ott első fokú eljárás nem
hogy 1000 pengőbe, de annak még csak a.
felébe sem kerülhet. Szukségtelen az is,' hogy
ezen összeg előre és egy összegben tétessék le.
V éleményern szerint célszerű itt is hasznosi-
tani a lelkészválasztó szabályrendelet 49- §
3· bekezdésében. adott módozatot, -t, i., hogy
költségbiztosíték részletekben a mindenkori
szükséghez képest kívántassék be. Nehogy pe-
dig e réven visszaélés keletkezhessék a le nen)
téteHel, átvételre ajánlom ugyanezen szakasz
4· bekezdésének azt a rendelkezését, hogy ha
a kiegészítésr-e irányuló felhívás a kitűzőtt idő-
ben eredménytelen marad t, úgy az eljárás
minden jegorvoslat kizárásával megszűntetendó.

A IDeginduláshoz tehát feltétlenül elegen-
dő pár száz pengő letételének bekívánása, ez
azután a sziikséghez képest ismételve is, ki-
egészítcndő. Ily megoldás mellett még a leg-
szegényebb egyházkőzség vi s képes lesz: jogos
sérelmet illetékes bírák elé vinni, kezelebb jö-
vünk mindijárt az élethez. t

2. Súlyos hibája a tervezetnek a költség-
biztos ítékkal kapcsolatban, hogy nem tesz kű-
lönbséget a magáriosok és hatóságok által fo-
lyamatba tett eljárás kőzőtt, Ha tehát ugyan-
csak a tervezet IL. § c. pontja értelmében
az egyházmegye elnöksége, avagy a bí. pont
értelmében az egyházközség elnöksége szíiksé-
gét látja a választás megtámadásának, az is
kőreles az 1000 pengőt letétbe helyezni. Ez
az intézkedés, mely nyilvánvalóarn elnézés ered-
ménye, ellentétben áll nemcsak a lelkészválasztó
szabályrendelet idevonatkozó 49. §. 1 bekez-
désének rendelkezéseivel, hanem magának a
törvénykezési javaslatnak a közigazgatási vitás
ügyek eljárására vonatkozó részével is, mely-
ben a költség biztosíték feltételesen van be-
állítva s így megvan a módja és Lehetősége
annak, hogy a hivatalból indított eljárások
esetén nem tétetnek le biztosítékot, A 10. §.
tehát feltétlenül kiegészitendő azzal, hogy hi-
vataíból inditott megtámadási eljárás esetéri a
megtámadást elrendrelő felettes hatóság, illet-
ve az ügyész nem tartozik költségbiztosítékot
letenni.

3· Nem mondja meg a 10. § azt, hogya
költségbiztosíték kinek a kezéhez fizetendő s
illetve, hogy mi történik akkor, ha a költség-

_ biztosíték nem tétetik le. .
- Magából a szakasz szövegezéséből az a

kővetkeztetés vonható le, hogy a költségbiz-
tosíték is ugyanott teendő le, ahol a kereset
beadatik, vagyis az csperesnél. Ennek Ja: ren-
deletnek, illetve értelmezésnek ellentmond az a
régi E. A.-beli s a zsniati javaslatokkal nem
érintett reridelkezés, hogy lelkész pénzt nem ke-
zelhet. Itt is át kell venni a lelkészválasztó
szabályrendelet által már adott részletmunkát.:
a 49. § 2. bek. rendelkezését, mely szerint a
keltségbiztosíték az egyházmegye pénztárába
fizetendő he sennek nyugtájával igazolandó a

letér.
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Ugyancsak át kell veriru s a ro.' §-ba
kiegészítésképpen bele kell vonni azt is, amit
már fentebb a kőltségbiztosíték kiegészítése
elmu lasztása esetére a lelkészválasztó lSlz:albály-
rendelétre utalással javasoltam : ha a letétbe-
helyezés a kereset beadásával egyidejűleg nem
.igazoltatik, a kereset visszautasítandó. Itt ter-
mészetesen arra gondülok, hogy a keresletbel
egyidejüleg az a csekélyebb összeg helyezeridő
letétbe, melyet az új törvény a megindulás fel-
tételeként megszab.

4. A tervezet II. §-a megállapítja, kinek
"an joga a választást megtámadni, ki élhet
keresettel. Ezzel kapcsolatban felvethető a kér-
dés: van-e egyáltalán szükség arra, hogy ja
megtámadási .jüg ko rlátoztassék ? Itt nem tudom
elhallgatni azt az érzésemet, hogy az alko-
tók a túlmagas&öltségbiztüsítékp-eáUításáVlal
a kőnnyelmű és alaptalari megtámadások lehe-
tőségét akarták kizárni, s általában la! megtá-
madásokat bizonyos ko rlátozásnak alávetni, Az
elgondolás bizonnyal helyes, csak a megoldási
mód: a túlmagas biztosíték nem volt helyes.
Korlátozásra feltétlenül szükség van, mert kü-
lönben a választás szabad prédája lesz egyesek
szeszélvének vagy bossz úvágyának, De a kor-
Iátozás nem lehet pénzbeli. Nem lehet és nem
szabad a hívek lelkületében azt ,aJ hitet kelteni,
hogy pénzen fordul meg igazságának vagy
sérelménele sorsa. Ezért írtam fentebb a ter-
vezet költségbiztosíték megüldásaellen.

A kornolytalan és egyéni okokból származó
megtámadások ellen leghelyesebb védőszer a
1 L § a. pontjának azon megállapítása, hogy
a szavazásra jogosult választók legalább roO/o-a
szükséges a megtámadáshoz, En ezt a száza-
Iékot hajlandó volnék még bizonyos mértékig
emelni is, esetleg egészen 25 O/o-ig. Bizonyos
ugyanis az, ha ily tömegű szavazatra jogosult
választó Iátja szükségét a, megtámadásnak, ott
már nem lehet egyéni akcióról vagy bosszú-
vágyról beszélni, hanem ott kornoly oknak kell
lennie. Az is bizonyos, hogy ily mértékű han-
gulatmegnyilatkozás esetén a költségbiztosíték
letétele is biztositva van.

5. AlI. §. megtámadási jogot ád az egy-
.házközség presbiteriumának és elnökségének,
iipt véleményeltérés esetéri az elnökség egyik
~t#nak is, Ezt a megoldást nem tartom he-
lyesnek. Félek, hogyezek révén egyrészt túlbur-
jánzik majd a személyeskedéss hatalmi' törekvés,
másrészt, hogy a hívek és a vezetőség, Illetve
a vezetőség egyes tagjai közötte réven felbom-
lik a feltétlenill szükséges együttműködés: a
szembenállás könnyen tekintélyrombolásra ve-
zethet. Láttarn már olyan választást, hol az
egyházközségi felügyelő szinte állását kötötte
ahhoz, hogy egyik vagy másik jelőlt legyen 'a
megválasztott, Ilyen vezetőnek nem adhat juk
meg 'a megtámadási jogot, En a j r. § b., pont-
ját teljesen kihagynárru s ehelyett a c. pontot
kiegészíteném azzal, hogy '32: egyházmegyei el-
nökség az egyházközség presbitériuma, elnök-
sége avagy az elnökség egy tagjai indokolt

megkeresése alapján is utasíthatja az ügyészt
a kereset beadására. E réven a megtámadás
esetleges egyéni íze bizonyos tárgyilagos ros-
tál áson menne át, mivel az elnökség csakis az
esetben adná meg az utasítást, ha :aiztaz egy-
ház vagy egyházközség érdekében s:zükségesnek
látja. Természetesen mindez csakis akkor va-
lósulhat meg, ha a 10. § keltségbiztosíték le-
tételi kötelezettsége alól a hivatalból való mcg-
támadás esete kivétetik.

6. N em intézkedik a tervezet arról, mi törté-
nik azzal a tisztviselővel, kinek választását meg-
támadták? Ugyanis a tervezet 13. §-a ide-
vonatkozólag csak a felsőbb egyházi tisztvise-
lők re leadott szavazatok megtámadása esetére
tartalmaz intézkedést, a helyi választások meg-
támadása esetére azonban nem. Ugyanez a hi-
bája a régi E. Ai-nak is. Megint csak hivatko-
zom a lelkészválasztó szabályrendeletre, mely
ezt a kérdést is megoldott.a az 53. §-ban, mely
kimondja, hogy a díjlevél megerősítése s a
beiktatás csakis azután történhetik meg, ha a
megtámadási idő eredménytelenül letelt, il-
letve, ha megtámadás es etén a választás jogerő-
sen megerősítést nyert. E szabályt általános-
ságban k ívánnám kimondani annyival is in-
kább, mert 'ez felel meg az alkotók szándéká-
nak is, mert hisz,en a 13. §. a felsőbb tiszt-
viselökre leadott szavazatok megtámadása ese-
tében hasonlóképen az eredmény megállapí-
tását függ óben tartani rendeli a megtámadás
jogerős eldőntéséig. A I3. § tehát kieg észí-

rendő azzal, hogy a megválasztott nem füg-
lalhatjael állását mindaddig míg la megtáma-
dási határidő le nem telt, illetve, míg mogt á-
madás esetén a választás jogerősen el nem dön-
tetett.

A fentiek szerint való megoldás lelkész,
felugyelő vagy má.s hivatalnokszerű tisztviselő
választásának megtámadása esetén nem okoz
különösebb bajt, vagy fennakadást, me.rt rész-
ben maga az E. A. intézkedik azoknak ki által
és hogyan való helyettesitéséról, részben pedig
a helyettesítést 'elintézheti az elnökség saját .
hatáskörében is. Más a helyzet azonban, ha
a presbiterium választását támadják meg. Itt
ugyanis a régi E. A. nem gondoskodik ~é-

. lyett,esitésről,' helyesebben nem intézkedik ar-
ról, mi történjék, ha a presbiterium választását
megt.ámadják. Itt azután a megoldásra vá ró
részletkérdések egész sorozata áll elő megtá-
madás esetén.T'Arpresbiterium megbizatás.a, a
határidő lejártával önként. megszünik. Helyette-
sítés útján, már csak a nagy szamánál fog1via.•
is ~ eltekintve az alkotrnámyjogi akadályoktól
- nem oldható meg a kérdés. Viszont a .pI1es-
biterium ügyköre oly természetű, melynél in-
tervallum nem lehet, mert az egyházközség
életének folyamatossága szakad meg, ha nincs
presbiterium. Ezt a hiányt már régen megkí-
sérelték az egyes helyi szabályrendeletek áthi-
dalni, de persze megfelelő irányítás hiányá-
ban nagyon eltérőerr és sokszor erősen, helyi
érdekű mellékízzel. Olvastam olyan egyházkőz-
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ségi szabály:rende1etet,. mely kirnondja, hogy
megtámadás esetén a régi presbiterium tartozik
vinni az ügyeket mindaddig, míg a megtárna-
dott választás elintézést nem nyer. Viszont lát-
tam olyan egyházközséget, hol a megtámadott
presbitériumot szabályszerűen 'beiktatták s ;az
vígan dolgozott mindaddig, míg választásu-
kat meg' nem semmisítették. .

Az előbbi megoldás - bár nem egészen
alkotmányszerű - mégis bir bizonyos törvény-
szerűséggel, mert hiszen szabályrendelet alap-
jéln dolgozik megbízatása idején tul is. A má-
sik megoldás azonban még ezt a látszatot sem
1 udja felmutatni. Mi lesz most már azokkal az
intézkedésekkel, melyeket ,egy ilyen törvény-
telen módon működő presbiterium alkoö? Fe-
lebbezések, perek sorozata támad belőle; a~
egyházkőzség békéje hosszú időn át fel van
dulva, pártérc1ekek,· pártharcok szántják végig
a híveket s ölik ki belőlük az egyháziasságot
és tiszteletet. E helyett mégis csak az la helye-
sebb megoldás,amit fentebb egy egyházköz-
ségi szabályrendeletből idéztern, hogy megtá-
rnadás esetéri a régi presbiterium műkődjéki
mindaddig, míg a megtámadás jogerősen el-
döntve nincs .

. A tervezet 13. §-a tehát kiegészítendő
azon további rendelkezéesel is, hogy a .pres-
biterium választásának megtámadása esetén a
ré.gi presbiterium tartozik mindaddíg műkőd-,
ni, míg a megtámadá:s alapján vag'y megerő ••
síttetik a választás, vagy pedig megsemmi-
sítés esetén megtörténik az' új választás.

7. Nem. tartom helyesnek a tennezet 1 I. §
utolsó bekezdésében lefektetett azon rendel-
kezést, hogy választások megtámadása esetén
a JI. fokú bíróság végérvényesen dönt, Fi-
gyel j űk' meg: az egyházi közigazgatás mánden
ágában minden határozat felvihető az egye-
temes közgyűlésig, illetve az egyetemes pres-
biteriumig. Már pedig ezek kőzött kihatásában
és súlyában alig van csak.megközelítően is oly,
fontos dolog, mint a választás érvényessége,
Lehetetlennek' tartom, hogy ha egy vételt, el-
adást, vagy pár száz pengés kölcsön felvételét

.egész az egyeternig fel lehet vinni, ugyanakkor
egy felügyelő- vagy· tanítóválasztást ne lehes-t
sen végígfuttatni. Ismét csak: idézern ra Iel-
készválasztó szabályrendelet e térre is kiterjedő
részletalkotását, melyet átvételre ajánlok: t. i.,
hogy a választási ügyekben is a javaslattal
szemben kétfokú Ielebbezésnek legyen helye.
Nem- kell -félni az elhúzástól, hiszen a tervezet'
a választási ügyek intézésére nézve la 14, §:bJam!kie

mondotta.a surgősséget.; ettől eltekintve, hJa, egy.
egyházközségi leöltségvetés vagy adókulcs vé-
gigjárhatj,a; az összes fórumokat anélkül, hogy
az egyházközség emiatt tönkre menne, _akkor
ugyanezt meg lehet tenni a kihatásában sokkád
fontosabb választási ügyekben is.

8. Felhívom a figyelmet arra; hogy a ter-
vezet 10. §-a kifejezetten csak az egyházközségi
választások tekinbetében ad' megtámadási jo-
got. Ebből okszeriien azt kővetkezik, hogy a,

felsőbb alakulatok: egyházmegye, egyházkerület
és egyház egyetem által eszkőzőlt választások
n lem támadhatók meg keresettel. Itt tehát laz
általános elv érvényesül, "hogy Ielebbezéssel le-
het őket megtá.madni. Ez a' megoldás la tiszt-
viselöválasztásokkal szemben esetleg helyes és
jó, azonban nem lehet elfelednünk, hogya ter-
vezet egy új szervet: az, egyházmegyei, legy-
házkerületiés egyházegyetemi presbiteiriumot
alkotott, melyeket ugyaneren kőzigazgatási fo-
kozatok közgyűlései választanak. E presbite-
riumok már nem egyszerű tisztviselőle, harrem
fontos közigazgatási tényezők, a tervezlet szerint
reájuk hárul a közgyű1ések eddigi hatáskörének
egy igen tekintélyes része. Felfogásom szerint
itt már nem egészen helytálló a választás el-
leni jogorvoslatul a magasabb presbiterium-
hoz való felebbezési j.og, mert hiszen eZ!még-
sem bír oly hatáskörrel, mint egy törvény-
székl s így annak nem áll módjában az esetek
oly irányú kivizsgálása, mint a törvényszékek-
nek. Szükséges tehát a választások megtámada-
sára vonatkozó IO. §-t kiegészíteni azzal, hogy,
a felsőbb fokú presbiteriumok választásánál
előforduló szabálytalanságok miatt aJ választás
megsemmisítésére irányuló szándék kizárólag'
keresettel érvényesíthető. . drbv.

Lelkész és tanító.
A soproni felső evang. egyházimegye tanügyi bi-
zottsága f. é. július hó 2-án tartott ülését Zíermann
Lajos, evang. lelkész, korményfötanácsos, a tanügyf
bizottság egyházi elnöke az alábbi beszéddel nyi-'
totta meg. A bizottság egyhangulag kimondotta, hogy
e beszéd közlésére az Evangélikus Élet és az

Evangélikus Népiskola szerkesztőségeit felkéri.

Gárdonyi Géza mondja egyik levelében;
»Milyen szép szokás az o roszoknál, hogy a
templomi gyertyákan a a Krisztus sdrjáról ho-
zott lánggal gyújtják meg. , r

Az 'embernek nevezett gyertya; lángja is
bizonyára isteni helyről származott láng. Fogy-
hat .a .gyertya, !aJ láng mern, Sőt egyre növekedő
fénnyel él tovább ..". :

Boldog, akinekgyertyája Isten oltáránál égeu
<el, élt, fényeskedert egy teljes földi éJJe~ .át
- Isten tiszteleténe, ernberek világoslításárá l

Mindenekelött a theológusok és pedagó-
gusokTlyen boldog emberek, mert az Ő »gy;eT-
tyájuk« igazán Isten oltáránál ég el, Isten tise-
teletére, ernberek világosítására. ,

Nem helyes azért, ha a theológus ok és
pedagógusok, 'ezen Isten szolgálatában álló
»gyertyák«, tán azért, mert egyiket vagy má-
sikat magasabb gyertyatartóra, vagy előtér-
be helyezték, egymás munkáját,· hivatását min-
denféle meddő és céltalan okoskodásokkal és
vitatkozásokkal. akarva-nern akarva, kisebbítik,
az egyház lényegéhez. tartozóknak vagy nem tar-
tozónak mondják s 'egymásnak fájdalmat.
okoznak.

Keresztelő János' a farizeusoknak és szad-



EVl\NGÉLIKUS ÉLET 29-30. szám

duceusoknak, akik igen büszkék; éSI rátartósak
voltak arra, hogy ők- Abrahám fiai, .azt mondá :
»Isten a kövekből is támaszthat fiakat Abra-
hárnnak«. (Máté 3;9-) ,. "',

Isten,.- erre megtanít minket a történet,
- fenn tudja tartani az Ő egyházát papok és
tanítók sőt templomok és iskolák nélkül is..

, ~-" k ~.1_'Azért ne bízzuk el magunkat, akar péllpO"etiKar
tanítók vagyunk, akár templombam, akár is-
kolában szolgálunk. Legyünk inkább háladato-
sak, hogy szolgálhatunk itt is, ott is, hogy Isten
megengedi, hogy ittis, ott is az Ö oltáránál ég:
het, élhet, fényeskedhetik és világosíthat a rm
»gyertyánk«. . . ,

Amikor Krisztus Urunk meghagyja Pé-
térnek: »Legeltesd az én bárányairruat!« és az-
tán: »Legeltesd az én juhaima~;« ös,slzlek~;-
tőtte a pedagógiát a theológlav'a!l:SI amit
Krisztus· Urunk ősszekötőtt, azt mi emberek'
'el ne válasszuk!

A mi egyházmegyénkben a theológusok
és pedagógusok 'kőlcsőnösen, kés~lségese? el-
ismerik egymásról, hogy ·Isite~ üs~tde~e,re, s
em.berek világosítására égő lángjuk, ISIDemhely-
ről Istentől származik. Es a. mi egyházmegyén,k-
be~nerÍl aka.rjuk terméketlen kritikával ki-
oltani egymásnak isteni helyről s,zár~azó la~g-
ját, hanem im)ább nö~e.lni, éleszbe~l aka;I]u,k.
azt szerétetteljes testveri megjegyzésekkel es
jó tanácsokkal. . t.

Ilyen munkára gyiilekeztiink ma ~s Itt egy:
be. S erre a rnunkára, 'adja Isten, a nu mennyea
Atyánk, az Ö bőséges áldását!

Az első magyar újság.
Miruien protestáns embeinel: s elsősorban nún-

dein euonqeükusnai: illik tudni azt, hogy az elsiJ
magyar hirlap megteremtőjel s egyben első szer-
/f'esz"töje, Háth' Mát.yás, evangéli1w~ p,ae v0Jt, .

155 évvel eZ'gMVitJ 1780, ja!n:1utr ho l-én jellent
meq ,a;:; első száma a »Magyar Hirmoruioe-nak PO-\
zsonjJban, az akkori koronáeo városban. Hetenként
kétszer jelent mejgf s e,lőállítója Pateke Ferenc nyom-
dász volt. Pordosari me!Jjelenő számai »L,e'fJelek«
címen voltak ismeretesek, s ae élőfizetés ára hely'
ben il 'fohnt, vidéken 4 [orint volt félév~'e. ..

A lap meqindulása a magyar nyelv meg.f#·o-
södését és általánossá tételét illetőleg, ól/"iási jel-
le.ntőséggel bírt, A magyar nyelv törté~le,tében na/lY~
[ontossáqu. állomás ez s kiindulápontia az europa!
hirre fejlődött maquar hirtapirodaiomnak.

Ráth Mátyás 174.9-ben született Győrött. t».
nu/ m.ányai végeztével Mgy kiilföldi utazásokat tett
s tudásban, tapasztalatban meggazdagodva. tért visz-
sza hazájába -, Pozso,,:y~an ,teleped.e,U lel s l~.t kezdett
neki tapasztalatai -ertékesaésénez. M,e.gle'podve kel-
tett tapasztalnia, hogy a maouar nyelv és a magyar
irodalom, a külföldhöz uiseonuttoa, mennuire elma-
radott- Poesorujban, a kororuizo fővárosban, mely
ígU akkor a politikai s részben a. magyar?!"od.almi
életnek is központja volt, csak németnueiuű. hirlap
jelent mea- Ekkor határozta ell Ráth MátY,ás azt,
hogy munkát: és fáradságot nem !smerue, kísérle,te,~
tesz bárminő szerénu [ormában IS, magyar nyelvu
politikai hirlap meqalapitására, mely a' politikai
mozqalmaknak hűséqes tolmácsolása mellett, nem-
zeti nyelvünknek! müve!lője is legyen.

Nagy és önz'etlen lelkesedéssel átgondolt 'és ki-

dolgozott ierpét közöl~e patz.ko Ferenc ~gost?n P":
zsonyi könyvnyomtataval es POZ~Of1yl bara.tw,!al,
Benezur József' egykori kedves taruiráual, WZ'}dlsch
Károly városi taruicsossal, K aribins~ky Já,!o~. Ismert
tudásunkkal, aki a Pressburqer Zeitung cimú némel
lap szerkesztője volt. .

Ráth Mátyás terueeqetése általános heluestés-
re talált- 'Mindenki, mint egy régi e,lfeledett, de a
meqieremtésre nagyon is megérett magyar feladatot
látott Ráth Mátyás eseméjeben. .

Az általános elismerés, helye.3/és Ruth. Mátyást
komouj cselekvésre ösztönözte'. M egszerke~zt.ette flz
előfizetési felhívást »Előrf!j v~/ló tu.dakozodas« Cll/,l

a/att, hogy »H fl vallyon találkozruinak-e eleg.~ndo
sztimmoi Hazája/rot és Nemzetoket igazán sZ(!j/'eto Ha-
eaiiak, akik magyar nueluen, iratando u] Hirekre vagy
is H innendo leuelekre szert tenni kioánnának:s A
[elhiuásnak nagy eredménye. lett. Az ország nún-
den részébőL jelentkeztek Lelkes f/1agyarok kik meg-
értve az eszme nagy nemzeti [eientoseqét, elój-egy-
zéseikkel igyeke!?:tek hozediárulni a lap mielőbbi
meqinditásáhoe.

. Puizko Ferenc Ág.oston ]779 julius folyamán
felfo/fJamod.ást szerkeseteit a felséghez, hogy ő n~a-
(lfJar nyelven ujságot adhasson ki. A folyamodast
Pozsonuba kűldiék: a helytartótanács~oz, azért, hOrjY
érdekelt fele.ke,t hallgasson ki a célbol, hogy run-
csenek-e olyanok, kik a lap enqedély.ezését elle-
neznék. Még Landerer Mihálu, a Pressburqer Zeitung
kiado]a sem emelt kifogást, s így a pozsonyi ta-
náos 177.9 aug. hó 27,-én tartott űléséri határoeatilao
kimondotia, hogy Patzko Ferenc Ágoston kérelmét
pártolólag kűldi uissza a [elséqhee. A határozatot
a követlwzők írták alá: Fináczu József, h. polgár-
mester, Karner Ferdintitui bíró, Kajdacsy GyörfJ!J
jegyző, Klein János, Benezur J6zsej, Koller Mqtydi:>,
Schütz Boldizsár, WiriJdisch Károly, PachovszViy J.
Gáspár pOlgqrbk. A felség ezután', a pozsonyi hely-
tartótanács közvetít.ésél<el ]77.9, okt- havában enqe-
délyt adott Patekenak egy magljw'"ujság kiadásához.

Mint említettem már, a Magyar Hinnondó e!/.ső
levele (seáma) 1780 január elsején jelent meg. Ráth
Mátyás 1783-ig szerkesziette, amikor is elfogadta
seűltiuároea, Győ/', meghívását s ott lelkészi állást

. vállalt, de minduéqiq élénk alkotá munkása maradt
a magyar nyelv és irodalom ügyéne/f!o Meghalt Győ-
rött, ]810, [ebrudr 5-éJn.

A Magyar Hirmondo későbbi szerkesztői alis-
táli Mátty.us Péter, Révai Miklo«, Barczajalui SzabÓ
Dávid, Esztelllleki Seacsuaq Sándor, .Uvuii Pál es
Szabó Mártan voltak'. A lap mer/szünt 1788-ban, de
dere/ras munkát végzett a mag,yar olvasóközönség
meqszeroeeésében, mert mini ismeretes, ezt köve-
tőleg egyre Iwgyobb 'számban jelentek meg m.agyar
nueioen. hirlapok.

Eg,yházi lapjainkban évek óta hallom hirdetni
egy protestáns napilap fontosságát. Tény(eg. gon-
dolkodóba kell hogy ejts en bennünket protestánso-
kat az, hogy míg az első magyar hirlap meaterem-
tője protestáns papiember volt, addig napjainkban
mi protestánsok komou) napilap éraekeltséq nél-
kül vagyunk. Fel kell önmagunkban ébresetenűnk
Rátti Mátyás rTClgy~lelkesedését, önzetlen fáradozá-
faIJ s hiszem, hogy ami máSfél sztizaddal ezelőtt sem
volt tehetetlensés), .az illa sem lehet keresztülvihetet-
len- Kdrosy Pal.

Az evangélikus magángyónás.
(Erről. a mostanában ' a közérdeklődés előterébe ke-
rűlt kérdésről a dunántúli egyházkerület az évi
belmissiiói munkaprog:rammjában jelent m!e'giez az
érdekes elöadás. Időszerűnek taJáljuk olvasóinkat

megismertetni vele.)

Evangélikus egyházunk a kőzgyónáson ki
vül fenntartotta a magángyónást is. Nem elé-
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gedett meg aizal, hogy a templomban azegész
gyülekezet számára gyónási istentiszteletet tart,
hanem lehetővé tette, hogya »megrettent lelki-
ismeretű emberek« felkeressék töredelműkkel
lelkipásztorukat, feltárják előtte leküket s meg-
nyugvást kereső szóval kérjék: vigyázzál 65
imádkozzál én velem! Midőn valaki lelkiisme-
retétől ind itt.at va elviszi lelkipásztorához bű-
nér, keservét. szennyét, szégyenét, sóvárgását,
kétségbeesését, IS: vele eg yün ke resi az igazi tö-
redelmet és igazi hitet, akkoryzt magángyó-
n.isnak nevezzük.

Csudálkozé arcok ké rdezik: hát el. mi-
.csoda? Evangélikus magángyónás? Sohasern
hallottam róla! Még éppen ez kellene! Hiszen
ez tiszta katolikus tan itás!

Pedig igenis van evang. magángyónás! Lu-
ther nemcsak 'nem törölte azt el, hanem in-
kább áldásosnak és szükségesnek jelezt-e.

1. Az evangélikus egyház tanítása a, ma-
gángyónás ról.

a) A Kis-Káté gyónás-része bizonyítja,
hogy Luther a gyónás szeméíves jel1egét nem
akarja 'elvenni, hanem azt kidolgozni óhajtja.

Luther szerint a gyón.ásnáligy szólj a
gyóntatóhoz: kedves Tisztelendő Ur, kérem
hallgassa meg a, gyónásornat és, hirdesse ne-
kern a bűnbocsánatot Isten nevében.

Mondd ezt: Em szegény bűnős, Isten előt,t
"rninden bűnben vétkesnek vallom magamat.
Különösen is vallom, hogy szolga, szolg'áló, stb.
vagyok: -iSaj'>t1O'sa:-c·cmbia,n;-nern ssolgáltarn hí-
ven a gazdáimat, egyben-másban nem' teljesi-
tettem a parancsuka.t.: megharagítortam és szi-
dalornra ingereltern őket; teendőirnet elhanya-
goltam és ezzel kárt okoztarn. Szavaúrnbari- és
cselekedebeimben is illetlen voltam, hasonló
sorsban lévo társaimmal patvarkodtam, .aJSiSZO-

nyom 'ellen zúgolócltam és őt szidalmaztarn, stb.
Mindezt bánom és kegyelemért esedezem:
igyekszem megja vulni.

A gazda és gazdaasszony így szóljon :
Kűlönösen vallom, hogy gyermekeimet,

cselédségemet, hitestánsamat nem vezettern hű-
ségesen Isten dicsőítésére. Kárornkodtam, dur-
va beszédekkel és cselekedetekkel rossz pél.
dát mutattam ; szornszédaimnak kárt okoztam,
róluk rosszat rnondottam, kelleténél drágábban
adtam el, hamis és rosszul mért árút adtam.

Ezeken kívűl vallja meg mindazt, amit Is-
ten parancsolatai és állapotával járó kőteles-
ségei ellen vétett.

Erre igy szóljon a gyóntató: Isten legyen
neked irgalmas- és erősitse meg hiteder. Amen.

Azután: .Hiszed, hogy az én bűnbocsána-
tom lsten bűnbocsánata?

Hiszem, kedves uram.
Erre mondja: Legyen neked a be hited

szerint l ,Éln pedig a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus rendeletére megbocsátom a te bűneidet az
Atyának és a Fiúnak és a Szeritléleknek nevé-
ben. Amen. '

Világosan Iátjuk: tehát, hogya Kis.Kátébam ..

közölt gyónási részben milyen erőteljes az
eg);e~l vo:n~s, amely tulajdonképpen magán-
gyónást .kíván;

A Kis-Káté gyónási részének végén pedig
ezeket olvassuk: Akinek pedig a lelkiismerete
nagyon meg van terhelve, vagy bánataés lelki
gybtr,elme van, azt a gyóntatóacya bizonyára
meg tudja majd még más szavakkal is vígasz-
ta.ni és hitre imd ítani. Ez csak általános fo r-
mája a gyónásnak a hívő lelkész részére.' ,

. Ez 'pedig azt jelenti: menjen a bűnbánó,
nyugtalan lelkiismeretű, kereszthordozásban hi-
tét 'elveszített ernber lelkipászto rához, tárja fel
sz ívét, könmyítsen lelkén s nyújtson lelkipászto-
rának leheróséget arra, hogy tudja, őt »rneg-
v igasztalni és hitre inditani«,

Tehát a Kis-Káté feltételezi a magángyó
nást.

Az Ágostai Hitvallás II. cikkében ezt ol.
vassuk : »A magángyónást a gyülekezetben fenn
kell tartani, bár a. gyónáshan nem szükséges
az összes vétkek felso rolása.« r--. l)

- Nem azt mondja tehát, hogy fenntant-
ható, nem is azt, hogy kívánatos fenntartani.
Nem engedélyezés, nem is óhajtás, hanem ha-
tározott parancsolat: fenn kell tartami l

Az egyház kötelességét képezi, hogy az
elvileg helyeselt magángyónást lehetövé tegye.

b ) Az evang. magángyónás sajátos jelle.
gét -is megáJlap.ithatjuk. Az ev. magángyónás

~c'el1l' a .étkek felsorolásában áll. Imént idéztűle
az Ágostai Hitvallás 11. cikkér. mely ezt vi-
lágosan kifejezi. Az Ágostai Hitvalláe gyónás-
ról szóló 25. cikke szerint is »az egyes vét-
kek felsorolása nem sciikséges é's az 'embe-
rek lelkiismeretét nem szabad megterhelni az
összes vétkek felsorolás.ának gondjával. mivel
az összes vétkeket elmondani úgyis lehetetlen.:

Utalnunk kell azonban arra, is, hogya.
hitvallási iratok idézett nyilatkozatai tilalmat
a vétségek önként történő felsorolására nem
tartalmaznak. A Schrnalkaldeni cikkeknek a gyó-
násról szóló réSZle kijelenti, hogy »a bűnök fel-
sorolását kinek-kinekí szabadjára hagyjuk«. Az
Egyház babilóniai Iogságáról írt munkájában
azt mondja Luther, hogy »a nyilvánvaló és
nagy bűnöket valljuk be«.

Abban áll tehát az evang. magángyónás
lényege, hogy a hívő megrettent lelkiismere.
tének meg-nyugtatását keresi Ielkipászto ránál.
nem kényszerből, hanem saját belátása s vá-
gya szerint: feltárja lelkét, hogy töredelmet
gyakoroljon s Isten bűnbocsátó kegyelmében
megnyugodjék. .

»A gyóntató atya pásztor .aic ő ,slZámáJ-~J
nem pedig porkoláb. Meghallgatja bűnér, de
nem zaklatja azok beva.llásáért. Nem teszi' őn-
magát ítélőbí róv á, hanern segíteni akar Isten
igéjének követelései és ígéretei alapján«.

c) Az egyház saját felelőssége szempont
jából tartotta fenn a magángyónást.

A hitvallási. iratok szerint az úrasztalához
járulők <előzetesen kornoly lelki-vizsgálatnak vol-
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tak aláv-etve. Kioktatták őket a .bűntudatot,
törödelmer s az oldozast illetőleg. A hívekkef
való személyes foglalkozást is azért gyakorol-
la az egyház, hogy az úrvacsora kiosztásáért
való felelősséget körmyebben elho rdozhassa.

A régi egyházi gyakorlatban nem is volt
i~~nere~Je?" h~gy a lelkész, egy-egy ilyen ~a:
gaugyonas urára azzal a szóval fordul a; gy.ono
emberhez; Ne járulj az Ur asztalához! Hiány-
zik még belőled a bűnbánat" a hit, rnéltatlan
vendég lennél S kárhozatot vinnél magaddal!

Theodosius császárról feljegyezték, hogy
390-ben egy lázadás után 7000 embert kivé-
geztetett s ekkor sok á rtatlanenÍo·er is áldo-
zatul esett. Mikor legkőzelebb istentisztdetre
ment s az IIrvacso ra szentségét akarta venni,
a templom küszőbén megjelent Ambrosius püs-
pök sígy szólt hozzá: Ne tetőzd ie.lkovebett bű-
neidet azzal" hogy méltatlamul veszed aJZ UT
szerit testét! -- Theodosius Dávid király bilin-
beesésévei mentegette magát, de a püspök 'így
szólt: Kövesd' őt a bűnbánatban is" mint -aho-
gyan kővetted őt bűnében. -- A hatalmas csá-
szár mélyen lehajtotta fejét, levebette magáról
császári diszét, nyolc hónapon át bűnbánattal
elkerii.lte a hívek kőzösségét s végül a nép
előtt bűnvallást gyakorolt.

A magángyónás gyakorlása sokak előtt
.ehetővé tenmé tő redelműk elmélyítését" hitük
megpróbálásat s az igazi komoly előkészűlet
biztosítását. Több' méltó v-endége .lenne az Ur
asztalának s gyónó, gyóntató lelkész és egy-
ház nyugodtabbarn hordozhatnák az úrvacsora
vételéért és kiosztásáért való felelősséget.

2. Az ernber lelke is követeli a magán-
gyónást.

Tévedést azt gondolni, hogy az ember
csendes magányába húzódik bűneivel s egye-
dül hordozza az.ok nyomasztó terhét. Az egész-
séges emberi lélek nem így tesz. Természet-
szerűleg társat' keres, aki előtt feltárhatja ön-
magát s igét) irányítást, korbácsot, balzsamot
kérhet a maga számára. Csak az az ember
húzódik el 'bű'l1eivelegyütt saját lezárt élet
hajlékába, laki számára la; bűn nem jelent el-
viselhetetlen terhet s aki sem annak kővetkez-
ményeit, sem az értük való felelősséget nem
veszi halálosan kornolyan.

Azt mondhatjuk tehát, hogy az embernek
szűksége van a magángyónásra.

a) A bűn természete miatt. A zsoltárköltő
fájdalmas keserűséggel állapitja meg al va-
LóL: Az én vétkem szuntelen előttem forog!
(5 1. Zsolt. 5.) Bárhova megy, előtte kavarog,
rnint port, szennyet, galyat, száraz falevelet.
tépett rongyot maga előtt hajtó forgószél. For
gatagából semmiképen sem tud kiszabadulni.
Ismeri a bűn komolyságát. Jól tudja" hogy bűne
nemcsak mögötte van, hanem előtte is. Soha.
se mondhatja, hogy leszámolt velük, mindig
érzi, hogy azok előtte vannak. Nem tudja elte-
metni őket. Hiába .zárja koporsóba, hasztalan
hengerít rájuk mázsányi kővet, hiába akarja
őket elfelejteni, hiába hinti tele sírjukat virág-

gal, hiába öltözteti őket cicomás, szépítgető
ruhába. A bűn marad a régi, az élő, a min-
dig nyornunkban és előttünk járó hatalom. A
megoldatlan" legyőzetlen örök kérdés, a foly.
tonos küzdelern, a leszárnolatlan valóság, Az
ember nem tud tőle szabadulni.-

b) Az ember természete is magyarázza,
hogy miért van szűksége magángyónásra. A ma.
gánosság és mag árahag yott ság lelki válságok
idején kinzó bizonytalanságot jelent. Az ern-
ber kűlőnben is társ után sóvárog. Magára
utaltságban nem tudja élvezni az életet. Az
öröm zamatját. csak akkor érzi, hal azt mással
megoszthatja. Fájdalmában megértő szív után
sóvárog. Kísértésekés lelki válságok kőzőtt
vágyakozva keresi azt az embert, aki számára
tamasz, világosság, határozottság és biztonság.
Éppen így nem bírja egyedül hordozni bűneit,
hanem keres megértő lelket, aki meghallgatja
s ,s~égyenében, lelki válságaban imádkozó tál"
sava lesz.

Lélektani mozzanatok szővődnek ebbe a
kérdésbe, melyek valósága és őszinte ereje
elől elzárkóznunk nem. lehet.

Az Olajfák hegyén viaskodó Krisztus ta.
nitványokat visz magával. Ujra és újra fel-
keresi őket. Panaszos dorgáló szó hangzik aj-
kán: Vigyázzatok. és imádkozzatok velem l Ha
Krisztus rászorult tanítványai vigyázására
és imádkozására, merinyivel inkább rászoru-
lunk .ernbertársaink vigyázására és imádkozá-
sára mi, gyarló emberek!

A magángyónásnak az ember természeté-
ben való gyökerezését Luther is észrevette. Az
Egyház babilőni fogságáról c. munkájában
ezeket mondja: »A titkos gyónás pedig, ami
most szokásban vagyon, bárha az írásból nem is
igazolható, mégis csodálatosan nagyon tetszik-
nekem. Hasznos is, szükséges is él~ nem is
szeretném, ha megszünnék. Ellenkezőleg, őrű-
lök, hogy megvan a Krisztus egyházában merr
a gyötrődő léleknek egyedüliorvo~sls.ága. Hi-
szen mikor testvérünk előtt megnyilik a lélek
és mindazt a rosszat, ami bennünk rejtőzik, hí-
ven feltárja, testvérünk ajkáról felénk hang-
zik a vígasztalásnak igéje, úgy, mintha IS-
tentől jönne. Ha azt Hittel befogadjuk, békessé-
get lelünk Isten irgalmasságában, aki testvé-
rünk által szól hozzánk.

c) Az emberi segítségben való. rernényke-
dés s a 5Unt-el-.gabaclulás vágyódása ÍJSI kí-
vánatossá teszik az ember számára a mag án-
gyónást.

AZ5 J. zsoltár IS· versében mondja a zsol-
tár írója: »Hadd tanítsam a: bűnösöket a Te
útaidra, hogy a vétkezők megtérjenek Hozzád.«
A zsoltárkőltő bűntudata mélyéről kiált Isten
felé : a megalázott, összetört, királyi méltósá-
gában és gyermeki hűségében meggyalázott
emberv-Es mégis, ,sőt talán épen azért hivatást
érez a bűnö;só,k tanítására, a vétkezőknek Is-,
tenhez vezetesere.

Sokszor épen a lelkiválságon átment, a
~űnt megismert;" az élet- büneit vszenvedő, Is-
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ten kegyelmét megértő embert tekinti oa meg-
retterit lelkiismeretű: ernber alkalmasnak arra.
hogy feltárja előtte lelkét és életét. Bizonyos
abban, hogy általa Isten útat mutat neki lelke
megtartására és élete megjavítására. Azt sem
tagadhatjuk, hogy az emberek'<előtt való győ-
ná s sokszor kénysze rítőbb erővel tart vissza
az új vétkezésről, mint az Isten előtt való
gyónás. Mintha a távollévő Isten sokszor ki-
sebb hatással volna az emberre, rnint a vele
ugyanazon kézségben élő társa, akivel egy ut-
cában lakik, egy gyülekezetben imádkozik, egy
asztalnál ül.

Ez az evangélikus magángyónás. Elfelej-
tett, szokatlan, ismeretlen, idegenül hangzó va-
larni. Pedig milyen nagy áldás, hogy egyhá-
zunk fenntartotta azt. Bizonyos az: is, hogy 'aJZ
úrvacsora élvezése lelki szempontból egészen
más képet mutatna, ha a lelkükben viaskodó
emberek nem szégyenlenék bűnük, gyengese-
gük, lelkiismereti vergődésük' őszinte feltárá-
sát, hanem, bizalommal átlépnék lelkipásztoruk
küszöbét, avagy keresnének maguknak igazi '
kikibarátokat s velük együtt vinnék Istenhez
bűnüket, hogy velük együtt hozhassák el a bűn-
bocsátó kegyelem boldogító igéretét.

D. Kapi B'{f{a-

A magyar ev. papok öltőnye
a XVIII. században.

(Folytatás.)

Egy faluból ugyan nem lehet' még kővet-
keztetest vonni, de bizonyos, hogy Tolnábam,
Baranyában, Somogyban még :ct század végén
is rövio :';~1,-2csbenji rtak a papok. Dunántúli
ev. jegyzőkönyveinkben és Sipkovics Tóth, Bá-
rány Jáno:s és Balogh Adám püspőkők utasí-
tásaiban a papiruháról semmi említés nem tör-
ténik. Kevés vol t e században aldkészünk,'
nehéz volt a helyzetük, a ruhára né-ve onge-
dékenyek voltak az egyházlátogató esperesek.
Luther-talárt a vidéken még nem találunk, va-
lami szűkebb, magyaros, zsinóros 6s1 gombos
reverendat szeicztek az evan.g. Jelkészek is..
.akiknek anyagi ereje ezt megengedte. Ilyen
ruhát látunk To.rkos józsef győ ri, majd soproni
lelkész arcképén, de ehhez palástot viselt és
felkötötte nyakára a Mózes-táblákat is'. Per-
Iaky Gábor nemesdőrnőlki pűspök-lelkészűnk-
nek is ilven nyakig begombolt zsinóros, gOID-

bos magyar ruhája van, mely fölé vastag pré-
lJ.1eS mentét vett a vállára Mózes-tábl.ik nél-
'kűl.

A világhírű tudósnak, Bél Mátyás pozsonyi
lelkésznek is (1684-1749) két arcképe ma-
radt reánk. Az egyik, mely őt Luther-talár-
ban Mózes-táblákkal ábrázolja, a pozsonyi
-egyház birtokában van, A másik díszes kép
pedig, mely őt palásttal s könyvvel a kezé-
hen mutatja be, a Notitia Hungariae címképe.

Mind a két képen hosszan lecsüngő parókát vi-
sd a kor divatja szerint, rnelynek városi, teheté-
sebb lelkészek is behódoltak. Bél Mátyás Pápán
megismerte a ref. diákok fekete tógáját s Besz-
tercebányán ő is ilyen tógába őltöztette a na-
gyobb tanítványait. Már Rózsahegyen is,
amint láttuk, azt kívánták a püspökök, hogy
az eperjesi kollégiumban a theológusoknak fo;"
nagyobb diákoknak egyenruhájuk legyen. Sok
baja volt az előljáróságnak téC nagyobb diákok
ha jviseletével. A rózsahegyi zsinat tanácsko-
zásaiban is meghagyták a fiatal lelkészeknek,
hogy tartózkodjanak a hajfodorítástól, hajeif-
rázástól. Külföldről hozták be ezt a szokást,
Hiszen a szelid, jó Spenemek is már nagy
parókája volt. Bosszú felfodorított hajat vi-
selt Sopronban már Láng Mátyás és Mag.
Serpilius Keresztély lelkész is, Pozsonyban pe-
dig Weissbeck János, Vibegius JánOSI, Schna-
derbach György. Ezek utódai pedig úgy Sop-
ronban, mint Pozsonyban már parókát visel-
tek Mózes-tábl ával és Luther-talárral vagy bő
palásttal.

A XIV. Lajos korabeli és a németektől
is átvett divatnak evang. Ielkészeink között
nem találjuk követőit. Félcipő csattal, haris-
nya, térdnadrág, térdig érő hímzett csipkés
kabát, két oldalán fedeles nagy zsebekkel. ez
volt a XVIII. században a divat. Parokát vi-
seltek, de a copfról (varkocs, hajfonat) s ra
hajba tűzött fésűról és szalagokról nem tu-
dunk. Még a pesti zsinat idején is, 1791-ben igen
különböző volt a városi, és vidéki lelkészek ru-
hája. Több helyen már a bő Luther-talár he-
lyett szűk reverendat s e fölöt!t a nyakon sza-,
ldg(Jkkal megkötött palástot visel-ek. A zsinati
előértekezleten azt határozták, hogy a. lelké-
szek a zsinati üléseken éSl, más ünnepélyes al-
kalmakkor a szokott fekete S,zÍIllÜpapi ruhát
(g:ermanica) viseljék palásttal .és táblákkal (a
Mózes-tábla nevet itt még nem ismerik), közön-
séges találkozások és barátságos, ősszejövetelek
alkalmával pedig kedvök szerint őltözködjenek ..
de mindig tiszteségcsen. jellemző, hogy Du-
nántúlnak egyik legkiválóbb papja, Nagy Ist-
ván tolnai csperes (a leendő püspök), ki a z i-
naton is rövid szabású magyar ruhát viselt,
e szabályok alól a felmentést kérte és pedig
oly megokolással, hogy neki otthon sárszentló-
rinei egyházában más ruhát viselni nem sza-
bad. Ez az eset mutatja, hogy Tolnábam, Ba-

-----ranyáhanés Somogyban mily szabadon és a
nép által is rákényszerítve viselték Ielkészeink
még; akkor is a rövid magyar ruhát hivatalos
cselekmények végzésekor a templomban is.

Az egyházi szertartások tárgyalás:akor ,a
buzgó evangélikus 'Glosius .Sámuel pesti, pr-
vos az alba további megtartásai mellett szélalt
fel, hogy nyugtalanság és botrányok! ne támJad-
janaki a gyülekezetekben'. S ebben egyetértett
vele báró Prónay Gábor is." A 45. kánonban
azután azt határoztak a papi ruháról, hogy
a lelkészek rendjüknek megfelelő ruhát, a lel-
készi cselekvények végzésekor pedig mindig
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fekete ruhát viseljenek, tartózkodjanak illetlen
ruhaviselettől. kerüljéle a fényűzést és a hiá-
bavaló díszítményeket. A papi fekete ruhát
t,;hát k,özekl?bről a pesti zsi:1at?n s~m ha!ároz-
tak meg. Azért maradt az mas es mas továbbra
is a Felvidéken és Dunántúl, a városokban é;"
vidéken a falvakban. Torkos Mihály fennma-
radt arcképe szerint gombos reverendat s e
felett mentét viselt úgy, mint Perlaky Gábor
dunántúli püspök. Tessedik Sámuel szarvasi
és Wallaszky Pál jolsvai lelkészek, annak la
kernak hírneves tudósai pedig már Mózes-táb-
lákat kőtőttek fekete ruhájok fölé és palástot
viseltek ismert arcképeik szerint. A Lelkészek
jórésze 'ekkor már nem viselt bajuszt 6s1 szakállt.
De Perlaky Gábor püspöknek 'fiatalos szép ba-
jusza volt. Ritka kivétel volt az is, hogy a; tót
lelkészek kőziil Pohl Mihály acsa'i Ielkésznek
és püspöknek, a pietisták nagy ellenségének
(a báró Prónay család szájhagyománya sze-
rint) bajusza volt. Nem hiába, hogy Szeritgott-
hárdon, Vasmegyében született és Sopronban
tanult.

Dr. Payr Sándor.

Figvelő.
Igazáhan ez alkalommal azt a címet is

lehelne írrii, hogy kűlfőldi figyelő, mert egy
csendes tiroli faluból, havas -hegyek kőzíil fi.

. gyelern az életet és benne elsősorban a mi ott-
honi féltett és szeretett életünket. Ebből a ma-
dártávlatból lazután más jelentősége és érté-
fz;e van némely' dolognak. Olvasom például,
hogy Magyarországon megszigorították a va
sárnapi munkaszünetet. Meg is jelent ,egy ren-
ddet, melylaz ipari munka szűnetelését »ki-
te rjeszti.« Hivatkozik :a rendeletiarra is, hogy va-
Iamennyi egyháznak régi kívánsága a vasárnapi
munkaszünet, teljesebbé tétele. Ez a hivátko
zás azonban szelídített hivatkozás. Az egyhá-
zak nem a, teljesebb munkaszűnetet, kívánják.
hanem a teljeset. (Ez az .az 'esd, amikor a fo-
kozás csökkentést jelent.) A fűszerkereskedök
országos- egyesülete .azo11i11al értekezletet h í-

vott őssze, ugyanügy a Baross-Szövetség' til-
takozott a rendelet elleri és abel jes vasárnapi
rnunkaszüneter kérte újból. Az egyházaknak is
ugyanezt az álláspontot kell elfoglalni. Mi
egyébként is nem csupán 'az ipari munkára
vonatkoztat juk. E tavaszon egyik vidéki vá-
rosban magam láttarn a templomból kijövő so-
kasággal együtt 8-10 náddal magasam rakott
szekeret csendesen ballagni a főutcán. Valame-
lyilk uraság ünnepelte így a vasárnapot. Sze-
retnérn, ha a rendelet szerkesztője olyan teiljes
munkaszünetet tudna elérni, mintahogy itt ezek
az egyszerű ernberek minden ellenőrzés nél-
kül megtartják azt.

Felfelé a hegyen, már közel a gleccserhez.
egyik útelágazásnál feszület áll. Tető védi az

időjárás viszontagságaitól. Ebben az évben na-
gyon kevés turista jár ezeni a vidéken, (itt is
kevés a pénz), pedig egészen kőzel vm Ausztria
egyik leghíresebb hegycsúcsa, a 3660 méter
magas Gross-Venediger. Ezért 'illem tudom el-
dönteni, hogy valamelyik turista, vagy , vala·
melyik itt lakó tett-e virágo; a feszületre? A két
kéz és a láb szóg.eireegy·egy pirosló pipacsot.
a töviskorona tüskéi közé pedig' havasi gyo·
párokat .. , Köszönöm az ismeretlennek ezt a
gyöngéd és mégis tisztdetadó gondolatot.

*
Olvasom, hogy Nagy-Magyarország köze-

pét meg akarják jelölni egy emlékoszloppal.
melyet Szarvason, a tudós evangélikus pap:
Tessedik Sámuel városában állítanának fel. Re-
méljük, hogy ez a szép mozgalom eredménye-
sen fog befejeződmi s az emlékoszlop állni fog.
De itt messze Magyarországtói ez a terv ellen-
állhatatlanul eszmélteti az embert arra, hogy
a mi szegény és szenvedő életünknek minden
vonatkozásban egészen a kőzéppontjábam kelle-
I1e állani a mi magyarság-unknak Szép v;agy_
győnyőrű vagy Magyarország" csak a fiaid és
a leányaid még sokkal jobbari szeretnének , _.

*
Még mélyebb ez a sóhajtás, mikor olvasom'

az Országos Statisztikai Hivatal népszaporo
dási jelentését 'ez év első negyedéról. Megdöb-
bentö számokat sorakoztat fel. Az dő:zlő évek
szaporodásához -képest ezer lakosra számítva
a növekedés 7-8 helyett 5.40/0, sőt a most ej.
mult márciusban csak 3.50ío v,őlt. Először is
csökkent a születések száma. Ebbern a tekin-
betben altalábarn a városok vezetnek, 15 város-
ban a halálozás több volt, mint a természetes
szaporodás. Baranya, és Tolna, a hírea egy-
kés megyék területén, ahol félmillió Iélek' lakik.
a születési többlet mindőssze 19, ami azt je-
J~,nti, hogy minden ha~min~eze~ főr~, esik egy
fo szaporulat . .i , A második tenyezö a gyer·
mekhaLandóság. Az újszülöttek 150/0·a meghal
egy éves kora előtt, ami évente 26-28 ezer
csecsemőhalálozást jelent. A statisztika e je-
lentését öss zeve tve, az Országos Stefánia Szö-
vetség jelentésével, kiderül, hogy ahol ez a ~
gylermekvédő egyesiilet fiókokat állít fel, kő-
nilbelűl :10/O-kal esőkken a kis gyermekek ha-
lálozásának száma. Világosan mutat ez arra,
hogy okos<és erélyes hatósági intézkedések,
társadalmilag 'is ;erőteljesen támogatott gyer-
mekvédelemmintegy évi 3000 gyermeket ment-
hétne meg az életnek és az országnak. Ezek la
számok.halálosan kornolyak és az egyházaknak
a sz ívére is odateszik azt ,a; feladatot, hogy a
mentő munka rninden ágában segítsenek és fá-
radozzanak . .. Bizony jobban kellene szere tni
szegény magunkat!

Azután innen még fájdalmasabb azt a hírt;
olvasni, hogy a cseh áll:am és Római kőzőtt
konkordátum jött létre, mely szerint legköze-
lebb pápai bulla jelenik meg és ez a trianoni
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hátárok szerint szabja meg ~z elszakított Fel-
vidék katolikus egyházmegyéinek határait. Ez
azt jelenti, hogy az esztergomi hetQegpLÍm~t.s
és magyarországi katolikus püspökök elvesztl~
joghatóságukat azokra a, területekre, rnelyek
katolikus egyházi szempontból hozzájuk tar
toztak. A Vatikán tizenöt esztendőn á~ ellenállt
ri. prclgni kO:.1 6,1V exirányú követeíéseinek és a
mulandó politikai határok helyett a; régi egy
házhatárokhoz tartotta magát. Nem szólunk
-uost arról, hogy e konko rdátummal az é rde
kelt püspökségek a trianoni határori túli bir-
tokaikat, vagyonukaű is elveszitik, hiszen eze-í

. ket ÚgYlS lefoglalta mindjárt kezdetben a cs,~h
állarn. ne fájdalmas, hogy éppen most tönk
meg Róma ellenállása, mikor sz·erte. minden
felé erősödik a magyar 'határok igazságtadan
voltának ismerete: fáj dalmás , hogy egy, ma,
gasabbrendű összetartozást, melynek történel
rni és lelki gyökerei vannak, meg kellett sza'
kítani és azt a védelmet is elvesztend. mely a
Vatikán eddigi magatartásában volt.
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SZENTHÁROMSÁG, UTÁNI 6·lK VASÁRNAP.

(Máté 5:20-26.) .
• Sz,embeöt16 - ,a,sdr./Ulpi rge.. -akhralitása. », .. ha

a li igazságotok nem több a farizeusok és irástu-
d6k igazságánál.« GY{1lázatos és tragikus farizeus
álarcot uisel a mai társadalom. Ölni tilos, büntetendő
cselekmény, de az anuaméheeben .azért ácsolják a
csecsemők koporeoit. Halálosnincstele,nségbe, lökik
ki. a tömegta,n,ydk tüdővészes lakóit: nincs pén-
zük, pusztuljanak el. Azután kioétet nélkül tnindenkit
le kell valahogyan rántani a sárba. Aki törekvő, az
s,tréberJ a zseni bolond, a hívő képmutató, Megindul,
mint sebes patak az ernoerszolás árja, vészflS, gát-
szakító áradatta nő és seomoru hullákat 'sodor - ma-
gával, erkölcsi halottakat ... »Hallottdtok, hogy meg-
mondatott a régieknek, ne ölj!«

Ennek a,társadalol11'l1Jak bizony jajgató és mea
culpáeá tömegg:é kellene változnia, hogy odaállhas-
SOf! az oltál' elé- De szaporodnak a [arizeusok és
fogynak a publikánus ok, sOK az' előlülő és kevés a
bűnbárui. Jut-e utilakinek eszébe az Ur asztala előtt,
hogy, »men] el és békélj meg ~lőb/j a te atyádfiával.«

És jut-e ualakinek eseétie; aki gyors az itelei-
ben és a pdlcatörésben, hogy »légy ioakorá]« a te
ellenségediuf/rJ« Pedig az ítélkezőnek is van jóa-
karója, aki legtöbbet bocsátott meg ne,ki" minden
bűnét. Az ellenségnek sóhaja, jaja és átka pe.aig
bármelyik percben az égig érhét, hogy ítéljen az
igaz btro, az CN·

Ezért hirdeti az Ige: »." lia.a ti igazságtok nem
több (1 [arizeusok-ée az írástudók igazság:ánál, sem-
miképen sem meheitek be az Isten orseáqába.«

- D. Kiss István püspök halála. Július 18-án,
hajnali öt órakor meghalt D. Kiss István evangélikus
püspök, .a nagy emberbarát, az igazi nagy pap .. Híres
papi család gyermeke, apja _ Felsőpetenye lelkésze
volt. 1864 augusztus 15-én született. Iskoláit Aszó-
don" Selmecbányán és Sopronban. végezte, a theoló-
giát a pozsonyi egyetemen hallgatta. Schnellee Ist-
vánnak, a híres hittudósnak kedvenc tanítványa volt ..
Lelkészi pályáját Galgagyörkön kezdte, majd Balas-
sagyarmatra került, legyégül pedig Sámsonházán

negyvenöt esztendeig lelkészkedatt. 19l4-ben ales-
peresse választották, két év mulva pedig esperes lett.
A dunáninneni egyházkerület jegyzőjévé válasz-
tották. 1920-tól 1922-ig a megcsonkulf kerület püs-
pókhelyettese. 1922·ben pedig a Dunáninneni egyház-
kerület püspökévé választották. Temetése 20·án, szorn-
bat délután volta sámsonházai templomból. A te-
metésí szertartást, amelyen a nagyszámú gyászoló
közönség élén megjelent D. br. Radvánszky Albert
egyet. felügyelő és Dr. Sztranyavszk:y Sándor egyház-
ker. Ielügyelö.ja templomban D. Raffay Sándor püspök
valamint Míhalovies Samu, Podhradszky János Iő-
esperesek és' Kardos Gyula alesperes végezték. A
sírnál D. Kovács Sándor egyet. tanár az összes
ezvházi intézmények, dr. Hovács József alispán Nóg-
rád vármegye nevében mondottak búcsúztatót, a
pesti magyar egyház gyásikara pedig Weltler Jenő
karnagy vezényletével gyászénekeket adott elő.-

- ui egvháúnegvel felüq-v~lő. ·A soproni felső
elSYiházmegye fel.ügyel,ői tisztéről D,r. Schindler Endre,
Sopron szab. kir. varos h. oolgárrrrestere tavaly a
zsinati választás okból kifolyólag lemondott. Bár a
gyülekezetek egyhangútag történt úiabb megválasz-
tásával biztosították osztatlan bizalmukról és ra-
zaszkodásukról, 'ezen u,j megválasztást sem fogadta
el, minek következfében még egy valaszfás tartatott.
amely Dr. Brunner Emitt, Sopron szab. kir. város tiszti
í'őüzvészét, az eddigi esperességi világi főjegyzőt
ernelte az egyházmegyei felügyelői tisztségre.' Az
új felügyelőt Scholtz Odön esperes a Sopronban
f. évi júl. hó l4-én tartott rendes közgyűlés keretél-
ben iktatta be hivatalába. Dr. Brunner Emil szék-
Iozlaló beszédében biztos j elét adta annak', hogy
mint a soproni gyülekezet néhai nagynevü esperes-
lelkészének. Brunner Jánosnak fia, evangélikus hű-
séggel és lelkesedéssel fogja ezen tisztét az egy-

- házrnegye és közegyházunk javára betölteni.
- Kinevezés a hittudományi karon. A vallás-

és közoktatásügyí rniniszter Dr. Wíczlán Dezső ev.
'lelkészt, egyetemi megbízott előadót a nu, kir. Er-
zsébet tudományegyetem evang. hittudományi karán
intézeti tanárrá a .VIII. fizetési osztályba kinevezte.

- Tanüsrv! kinevezések. A kormányzó Dr. Rel!
Lajos békéscsabai evang. reálgimnáziumi igazgatónak
a tanügyi főtanácsosi címet adományozta. Ugvan-
csak tanügyi főtanácsosokká nevezte ki Strasser Sán-
dor, győri áll. leánygímnáziumi, dr. Lersch Ernő új-
pesti áll. 'leányliceumí igazgatókat. Dr. Kardeván
Károly Budapest-c-Il. ·kerületi áll. reáliskolai ta-
nárnak és v. Komárnoky Gyula Budapest-VII. kerületi
áll ovónöképzöintézetl tanárnak az igazgatói címet

. adományozta. A közoktatásügyi. míníszter Dr. Fest
Sándor Budapest=-fasort ev. gimnáziumi tanárt a
báró 'Eötvös József kollégiumhoz intézeti tanárrá
kinevezte. i .

- Tanitói előléntetések. A vallás- és közoktatás-
ügyi míníszter a VII. fizetési osztálybaelőléptette
Janovszky György szarvasi, Potyondi Zsigmond téti,
Csizmadia Ferenc kisbaráthegyi, Csengei Gyula orosz-
lányi, Bérczes Lajos balassagyarmati, Dex Ferenc
'Budapest=deáktéri, Németh István porrogi, Glatz
- Lajos rábaszentandrásl és Poppe Bélla tállyaí evang.
tanítókat, illetve igazgatókat. .

- Eltezyzés. Palitz Ilonát eljegyezte Solyrnár
János nyíregyházi ev. s.vlelkész. (Mínden .külön ér-
tesí tés helyett.)

- Draskóczy Ede makói nyug. 'lelkész, tb. fő-
esperes temetése f. hó l6-állJ volt' Makón. A teme-
tési szertartást Sztik Gusztáv alesperes, Kertész Fe-
renc ambrózfalví lelkész és Brachna Gábor egyhrn.
s.-Jelkész végezték, s búcsúbeszédek hangzottak el
egyházmegyéje, lelkésztársai, volt egyházközsége, a
helybeli ref, egyház és Makó városközöJnségc ne-
vében. A temetés ugyanarra a napra esett, amelyen
- 3 évvel vezelőtt - az 50 évi hű szolgálata elís-
meréséül elnyert Signum Laudist adta át "v. Purgly
Emil egy hm. felügyelő.
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-- _ Halálozás. Margócsy Aladárné, ungvári ev. es-
esperes neje életének 58. évében június 28-án el-
hunyt.

- Belmissziói kurzus. A csanád-csengrádi egy-
házrr.egye lelkészei június 25-töl 27-ig balmíssztce
kurzust tartottak Hódmezövásárhelyen. A gyülekezet
tagjaival közösen tartott megnyitó iste~tiszt'e~et után
a következő kérdések szerepeltek a tárgyalási TeJJ>-

den: Az Ige. - Nehézségek az Igében. -- Nehéz-
ségek az igehirdetőben. - Neh~zség2k az al~a!-
inakban. - 'Nehézségek a fiallgatókban. -- A prédí-
káció. - Bírálat az egyházmegyei beszédekről. --
Bibliaórák. - Gyermekistentisztelet. -- Vasárnapi is-
kola. Az -elöadasckat reggeli áhítat vezette be, ,es-
ténként pedig vallásos' est keretében evangelizáló
munka folyt. A tárgyalás folyamán egy-egy remény-
keltő ·su"ara csillant fel annak, hogy egyházunkban
mindjobban megkezdődött Isten nagy kegyelmi té-
nyeinek hirdetése és gyülekezeteinkben is" egyre na-
gyobb .a vágy az evangelium utan. oszinte örömöt kel-
tett, hogy ezeknek a kérdéseknek a tárgyalásémál ben-
sőséges egyetértésre vezetett' az Ige akarata előtt
.való meghajlás. Volt egy újszerű : pontja is a kon-
ferenciának: az egyházmegye esperes e bírálatot ol-
vasott feL az egyházmegye lelkészeinek jelige alatt
beküldött beszédeiről. Igy a könferencía központi
témája mellett a lelkészek hasznos gyakorlati 'Út-
mutatásokat is nyertek saját igehirdetésükhöz. Az
utolsó nap anyagát képezte' a. gyermekekkel való fog-
lalkozás a vasárnapi iskolában -. Az e téren mutat-

. kozó rendszertelenség, tájékozatlanság a vasárnapi
iskola céljának és eszközeinek keresésére indította
a résztvevőket. Igy született meg az az elhatározás,
hogy az 'egyházmegye lelkészei megkísérlik őszre
a vasárnapi iskolákatvezetők kiképzésére szolgáló, al-
kalmas vezérfonál kidolgozását, .

- Egyházmegyeí közgyűlés. '.
A kemenésaljai evangélikus egyházmegye f. évi

június hó 29-:én, Celldömölkön tartotta évi rendes
közgyülését. - A közgyűlést megelőzőleg Gyám-
intézeti istentisztelet volt, - amelyen az igehirdető-
szolgálatát Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész, az
egyházmegyei Gyámintézet egyházi elnöke látta el.
Istentisztelet után az egyházmegyei Gyámintézet

Dr.' Kovács János kir. törvényszéki bíró, gyülekezeti
felügyelő, mint helyettes világi elnök és Nagy Miklós
egyházi elnök elnökléte alatt tartotta meg évi köz-
gyűlését. A háromnegyed százados gyámintézeti mun-
ka határkövénél ünnepi deklaráeiót fogadott : el a
közgyűlés, amely örömmel állapította meg, hogy az
ezidei gyámmtézeti gyűjtés jóval felülmúlja a ta-
valyi gyűjtés eredményét és msssze Ielülrrsúdja a »bé-

.kebelí jó idők" szokásos' .gyűjtésí 'eredményét is,
Az egyházmegye mínden anyagyülekezetében. minden
Iiliában és minden fiókgyűlekezetben, sőt a szórvány
jó részében is volt gyámintézeti gyűjtés -. Adományo-
kat kapott; Zalasz'e'ntgrót,. Pusztaszentlászló, Barla-
hida s Lenti. A Gyámintézeti gyűlés után k. Vidos Dániel
egyházmegyei felügyelő, a Johannita-rend lovagja
egyházi és nemzeti életünknek kiemelkedő nagy ese
ményeít, multnak és jelennek nagy alakjait vonultatta
el' a közgyűlés elött. Molitórisz János vesperes . az egy-
házmegye életét, rajzolta meg. Emelkedésekre és alá-
zuhanásokra mutatott rá, bűnbánatra. Isten elötti
megaláikodásokra intett. örömöt keltett v. Hunyadi
László dp. gyülekezeti felügyelő ama bejelentése, hogy
a barlahidaí rtemplcm felépült és a felszentelésre az
egyházmegyét meghívta.
. ..,.- A C.E. világkonferencia időpontja egyre job-
ban közeleg. Augusztus' 2-án lesz a megnyitá. gyűlés,
rnelyen a különböző nemzetek és világrészek kikül-
dötteinek üdvözlései h.angzanak el. Színes látványt
ntyjÚljt a 'következö nap _prog,rammjánr a résztvevő nem-

zetek zászlóbontása. Nagyszabásainak Igérkezik ha-
talmas kórusaival a vasárnap esti hangverseny a
.Zeneakadérnia dísztermében. - De nemcsak külsősé-
geibenokiván .. impozáns megnyilatkozása lenni ez a
konferencia a világ keresztyénségének. hanem célja

az, hogy tártaimával felülmúlja hatalmas kereteit is.
Kivánatos, hogy ev. egyházunk minél több tagja ve-
gyen részt ülésein, ne csak az egyes hívek, hanem
a gyülekezetek küldöttei is. - A jelentkezésre, a
kenferencián való részvételre, az utazási kedvez-
ményekre vonatkozó mindennemü felvilágositást kész-
séggel megad a koníerencia rendező bizottsága : Bu-
dape st, VIIL, Gyulai Pál-u, 9..

..,.-'A KIE. augusztus 15-től 19-jg tartja negyedik
nemzeti konferenciáját Debrecenben. A megbeszélé-
seket játék, sportversenyek és kirándulások követik.
A kenferencián résztvehet minden '16 éven felüli ifjú,
felekezeti különbség nélkül. Jelentkezéseket elfogad
és részletes felvilágosítás-t ad a KIE. Nemzeti Szö-
vétsége, Budapest. VIlI., Horánszky-u. 26.

..,.- Pályázat, A nyiregyházi ev. Kossuth Lajos
reálgimnázíum a vele kapcsolatos Rotherrnere-diák-

. otthonba szeptember I-től kezdve latin szakos, ev..
okleveles felügyelőtanárt keres. Közelebbi felvilágo-
sítást Zsolnai Vilmos reálgtmnáziumí igazgató ad.

- Beíratások a tiszai ág .hitv. ev. egyházkerűlet
mískolei jogekadémíáján az 1935-36. tanév 1. felére .
1. Azon végzett középiskolai tanulók, akik rújonnan
beiratkozni óhajtanak, kötelezek a beiratkozési en-
gedélyért a jogakadémia dékáni hivatalába benyúj-
tandó kérvénnye! folyamodni. A folyamadási határ-
idő 1935, augusztus hó' 31. A beiratkozási engedély-
ért benyújtandó kérvényhez a következö eredeti ok-
mányok csatolandók: a) születési anyakönyvi kivonat:
b) középiskolai érettségi bizonyítvány'; c) erkölcsi
bizonyítvány a folyamodó nemzethűségéről és er-
kölcsi megbízhatóságáról; d) hatosági bizonyítvány
arról; hogy a folyamodó h.adiárva; re) ha folyamodó,
atyja 'harctéri. szelgálatot teljesített, Károly ésapat-
kereszt elnyerésének igazolása: f)közha tósági bi-
zonyítvány a folyamodó szüleínek foglalkozásáről.
vagyoni helyzétéröl - éli arről, hogy a szülők mtöta
raknak jeferueg? Iakőhélyükön, ,hol 'laktak azelőtt s
amennyiben több helyen Iaktak volna, rni vofc a
foglalkozásuk régebbu lakóhelyeíken; g) a más íö-

iskoláról jövők még távozási bizonyítványt is kö-
telesek kérvényükhöz csatolni. A kérvény hez 2 pen-
gős okmánybélyeg és 1 pengő kezelési .költség csa-
tolandó. Nem eredeti okmányokkal fölszerelt kér-
vények nem vehetők figyelembe. A beiratkozásnál
személyes megjelenés kötelező. II. Az 1935-36. tanév
1. felében a folytatólagos hallgatók beíratása 1935,
szeptember hó 2-21-ig lesz. Ill. Evangélikusok men-
zakedvezrnényben részesülnek.

RIEG ER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., 'Sziqliqeti-utca 29, szám. (Rákosjalua).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat mér s é kel t á r ban
szakszerű és művészí kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLO
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- -és ércöntöge, haranqjeiszerelée- és harang-
lábglJár, Budapest, VI., Petneházu-utca 78, szám.
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Az ünneptelen egyházi félév beálltával időszerűvé
vált, D. Ralffay Sándor; Unneptelen félévi egyházi
beszédek. Közel 400 oldal, nagy alak, díszes vá-

szonkötésben P. 20.-.
Kapható havi 2 pengős részletfizetés mellett,

Scholtz Testvérek 'kőnyvkereskedése,
Budapest, IX., Ferenc-körút 19-21.

Valódi ezüst evőeszközök, táléák, dísztár-
gyak, protestáns egyházi kegyszerek. Arany

ékszerek. Pontos órák, Javítások .
SZIGETI NANDOR ÉS FIA

Budapest, IV., Kecskeméti-u, 9. - Alapítva: 1867.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. - Felelős Farkas L.


