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A KÉT EMELET.
Figyelemreméltó nyilatkozatot olvastunk az

elmult héten a »Pesti Hirlapban«. Aldous Hux-
ley, a világhírű angol 'Író beszélgetett 'egy ma-
gyal' ujság iróval. Minden mondanivalójában ta-
lálunk gondolkozni valót, elsősorhan azonban
az ragadta meg figyelmünket, amit a mai idők
vallásáról mondott. »Ma már számosan nem
azt hiszik, ~amit anyakőriyvi vaillásuk ír elő s
viszont sok buzgó, vallásos ember szerong úgy
legbelűl a hitéért. A többséget nem elégíti
ki .a pusztán transcendentális, földöntúli vallas
ezért pozitív, földhözkötött, megfogható vallást
alkotnak vagy alkottatnak maguknak. Ennek
egyik formája a nemzeti szocializmus, másik a
kornmunizmus, harmadik a diktátorok felma-
gasztalása s így tovább... Fölötte veszélye-
seknek tartom őket, mert pusztító, véres har-
cokat hozhatnak a nyakunkra ... Én azt. Iriszem.
hogy a pozitiv vallások csak időlegesekí, míg
a: transoemdentális vallás forrásai kiapadhátat-
lanok .. , A hit két emelete , a földi és az é.gi
közül én az utóbbinak, :az éginek létjogosult-
ságát ismerem el.«

Egyetértünk a kiváló íróval két első meg-
állapítása tekintetében. Valóban belül sok em-
ber szerong hitéért ebben a zűrzavaros világban
és sokan vannak olyanok is, akik földhözkötört
vallást alkotnak vag y ealkottatnak maguknak.
Nem egyszer beszélgetűnk mi is erről 61 mu-
tatunk ana, hogyevilág sok nyomorúságát
idézi elő vagy nehezíti az, hogy InWnCS tiseta,
rendbentartott és egyensúlyezott vallásosságuk
az .lembereknJek. Valóban veszélyeseknek kell
tartanunk vmindazokat la: vallással ősszekevert

vagy .v,al1ástalans.ágblataszitó mozgalmakat, me-
lyek ma nemzetek életébern uralkodnak s alig
hagynak meg mást az igaz vallásból a gy~-
kerlati életben, mint a belső szorongást.

Nem találjuk azonban éppen olyari pontos
és helyes megállapításnak a nyilatkozaf ide-
vonatkozó utolsó mondatát, A hit két 'emelete
kőzötti különbségtétel inkább tetszetős, minf
igaz. Hibája onnan ered, hogy az Ű. n. »főldi és
égi« hitet pozitív és transcondentális valóságl-
nak osztja szét s eg ymást kizáró módom beszél
róluk.' Ez nyilvámvaló téViedés.·Azért, mert az
ernberek egy része földhöz köti a maga vallá •.
sát, összekeveri politikai és faji elméletekkel
és jelszavakkal. belevegyít gazdasági rendsze-
reket, vagy éppen a vallásnak ez idegen lele...
rneit emeli a vallásnak az eredeti elemei fölé.
nem. lehet belőlük a transcendens elemeket
~gészen kizámi, avagy az igaai vaillást elsza
kítani egészen, a földtől. A keresztyénség meg-
nem változtatott evangéliuma szerint a földi
élet megnemesitése nélkül »nagy távolságban«
maradunk a tramscendentális vallástól; a bün,
a megtérés, a hit, :a megigazulás csak föld-
hőzkőtőtten mehet végbe Ielkivilágunkban, 'ezek
mind »pozitiv« tényezők abban, hogy vallásos-
ságunk megtisztul jon és fejlődhesséle. .

A hit két emelete nem egymás fölé, hanern
egymásba épített. Az égi hit a földért van
s a földi hitnek az ég felé kell t!ek!iiI1itJ~e.A
kettő' összetartoeik. .Mintahogy Jézus a főld-"
ről visszatért az Atyához s mégis a földé ma-
radt, hogy magához vonzzon mindeneket,
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Hit vagy cselekedet?*
- Az evangélikus hitoktatás reformjához. -

Olyan időket élünk, amikor úgy látszik,
hogy a poklok kapui mégis diadalmaskodnak
az egyházon. A jelek arra mutatnak, hogy a
keresztyénség történelmének legválságosabb
idejét éli. Egy-két évtized mulva némely rnű-
velt államhan már csak f~us~a(s,ság: »PÓ;-
gányság«-számba megy a keresztyénség.

Jézus vallása tökéletes optimizrnuet jelent.
Keresztyén optirnizmusunk ellenére mégis ész-
re kell vennünk, hogy baj van. Hogy ez sokak
előtt így tünik fel, nincs Isten akarata nélkül.
Intő jel ez, mely hibákat, mulasztásokat, bűnö-
ket tesz nyilvánvalóvá. A keresztyén ember
a kinyilatkoztatásnak ezt a fájdalmas formáját
is észreveszi. Az az! igazi optimizmusc mel y ra
hibákat és b:ajokat teljes mélységükben fel-
ismeri, beismeri és ekkor nem esik kétségbe.
Ellenkezóleg : szerit bizalommal hozzálát, hogy
megtegye, amit megtehet. Ez kötelessége is.

A"l így értelmezett 'Optimizmus alapján ra
mai keresztyénnek főkötelessége fölismerni,
hogy a keresztyénség súlyosan, szinte, halálosan
beteg. Nem a római katolikus, amelyet komoly
evangélikus ember mindeddig a legjobb' akara-
ta mellett sem tekinthetett keresztyénségnek,
hanem az evangélikus, a lutheránus kegyesség,
egyház, vallásosság. Nerncsak Németország,
ban, ahol ra válság teljesen akut s· régi bűnök
kővetkezményei Ietagadhatatlan valóságok, ha-
nem nálunk Magyarországon s valószínűleg a
világ összes evangélikus egyházában is, egé-
szen: sporadikus kivételektől eltekintve.

Mi a válság 'Oka? Mi a hiba, mulasztás,
a vétek? Az azonnal pótolni való?

Rögtön megmondom: az, hogy evangélikus
egyházunk letért a lutheri alapról, megtagad-
ta önmagát, <elfeledkezett legfőbb kincséről, a
keresztyénség lényegéről, magáról: a hit által
való megigazulás élvéről.
. . Ezt exakt módon másutt állapítottarn meg.
Megállapításornat a sok ellenmondással szem-
ben mindaddig kénytelen vagyok fenntartani,
míg azokat, de legalább olyan exakt tudomá-·
nyos eljárással, mint az enyém, valaki meg nem
döntötte. Míg ez be nem következik, összes kri-
tikusornnak az enyérnmel ellenkező véleményét
a valódi haj <előtt szemethunyó, félelern-szülte
naiv és amatőr hozzászólásnak vagyok kényte-
len minősíteni. Lehetetlen u. i., hogy szabad-
szernmel jobban lássanak, mint az exakt tu-
dornányos teljárás mikroszkopja.

Megállapítottam azt is, hogy a vallásos
nevelésben a Legnagyobb szerepet a gyermek-
és ifjúkori nevelés játssza, A legfőbb egyházi
munka tiehát a hitoktatás. Ezt az eredményűn-
ket a fentivel egybekapcsolva: egyházunk si-
ralmas helyzetének az a főoka, hogy :al hit-
--"'-L.apunk nem mindenben ért egyet a cikkíró
íejtegetéseivel, az ellenvéleményeknek is helyt fog
adni. Szerkeszt!ő.

oktatás nem a hit által való megigazulás elvi
alapján álló, azaz nem lutheri szellemű val-
Iástanítás. Egészen világosan és tömören: Mai
hitoktatásunk nem hitoktatás, hanem cseleke-
detoktatás. Lényegileg homlokegyenest ellen-
kezik Luther tanaival, keresztyénségének alap-
jaival és tartalmával, élj hit által való meg-
igazulás elvevel.

Rövid cikkemben nem akarok sem tan-
kőnyv-, Sle részletes tantervkritik'át gyakorolni.
Csupán a ma érvényben levő tanterv alapján

. a valóságban általános gyakorlatot veszem ra
lutheránizmus alapelvéri keresztűl szemügyre.

Mások is megállapítottak, hogy hitoktatá-
sunk csaknem egészében történettanítás. Még
ahol direkt elvi oktatásról lenne szó, mint az
erkölcstan, de főleg aTiittan és világnézet tn-
ní tásánál, ott is az anyagnak háromnegyed-
része történelem. Százalékban: 'egéslZimai hit-
oktatásunk minimu:m 800;0 -ban történettanítás.

Ezt a Legutóbbi MELE-konfel1encián is
megállapították. A legtöbb megállapító Iőkifo-
gása az, hogy mindig csak a mult tal foglJa[-
keztatjuk az ifj úságot. Ez is végzetes hiba.
A hit által való m!egigazulás tana szempontja-
ból azonhan az igazi hiba aíbban van, hogy
a történelem lényegileg mindig a c eleke-
detet tartja szem <előtt. A történés, kűlönösen
alacsonyabb szenilélés esetén, cselekvés, olyas-
mi, la mit , tesznek az emberek. Az evangélikus
keresztyén hittarr .szerint tehát a tőrténelern a
'lényegtelent, az esetlegeset, az adiaforont, az
eredményt és sosem a . legfőbbet, az egyedül
fontos at, a hitet nézi. A lényege szerint alig
is tehet mást. Nem állítom, hogy erre nincs
szüksége a müvelt keresztyénnek. Még azt is
elismerern, hogy valami történeti műveltség re
minden evangélikusnak szüksége van. De vi-
szont a leghatározottabban vallom s Luther
minden sora alátámasztja felfogásomat, hogy
a történelemtanítás csak harmad- vagy ne-
gyedsorban jöhet számba ahhoz a Tontosság-
hoz képest, amely a vallásos nevelésben a hi-
tet s az igazi hittanítást illeti.

Elisrnerem, hogy a mai hitoktatók nehezen
tudják elképzelni, hogy, mától fogva ne történeti
cselekedettant, hanem igazi hittant tanítsanak
s hinni tanít.sák az ifjúságet .. Tankönyvcink
és tan tervünk szerkesztói erről alig szólnak.
Igy nem ~ vették észre, mennyire a katoli-
cizmus, ,egyúttal'tehát a keresztyéntelenség
malmara hajtják a vizet, amikor ;aJ cselekede-
tek elvi álláspontját érvényesítik de facto
mindeniitt. Eddig legfeljebb ..egyik-másik pie-
tista Lelkészünkeszmélt rá a hiányra, amit
úgy; akar pótolni, hogya bibliához vezeti ta-
nítványait. Ez azonban félrnunka, mivel a.
Szentírás hitünknek csak a formai, de nem- a
tartalmi principiuma. A tartalmi principium
a hit által való megigazulás. Erre pietista lel-
készcink ritkán gondolnak. Ellenben sokszor
igen Luther-ellenesen működnek, amikor a hib-
liaolvasást mondják annak, ami a kereszén em;
ber életében csak a hit lehet: ~az élet és üd-o
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vosség eszkőzlője. Hit nélkül a bibliaolvasás
sem ér semmit. Merő külsőség, cselekedet az
is, mely nem üdvözít.

Milyen hát az igazi hitoktatás? Milyennek
kell lennie a jó evangélikus tantervnek és tan-
könyveknek? Mit tegyünk, hogy ne történetet, ne
cselekedeteket tanítsunk?

Itt ezekre a kérdésekre nem felelek. Jó-
nak látom ugyanis, hogy mindenekelőtt maga.
a probléma foglalkoztassa az evangélikus kőz-
véleményt. Meglássák és elisrnerjék, mennyi-
re nem vagyunk igazi lutheránusok. Lesznek,
akik maguktól is rájönnek a helyes útra. A
gyógyulásnál a legfőbb, hogy felállít suk a he-o
1yesdiagnózist .

Diagnózisom röviden: Egyházi válsághan
élünk; isteni figyelmeztetés ez: Letértünk a jó
útról: hitoktatásunkárulja el a legvilágosab-
ban \a főblajt; inem hitet, .hanern cselekedetet
tanítunk. Akinek állításaimmal szemben még
kételyei Lennének, figyelméhe ajánlom Luther
azon nyilatkozatát, mely szerint JéZiUScseleke-
deteinek a leírását az első három evangéli-
umban kőzel sem tartja oly fontosnak, mint
Jézus igehirdetését: »Den wenn ich je auf eius
verzichten miisste, auf die Werke oder auf
die "Predigt jesu, SIO wollte ich lieber die
Werke als seine Predigt eritbehren. Denn die
Werke hűlfen mir nichts ; aber seine Worte,
die geben das Leben, wie er seiber (joh. 6,63J
sagt.« Magyarul : Hla valaiba az egyikről, Jé-
zus cselekedeteiről vagy igehirdetéséről Le kel-
lene mondanorn, szívesebben nélkűlözném a
cselekedeteit, mint az igehirdetést. Mert a cse-
lekedetek nem használnának nekem semmit; de
az őszavai, azok életet adnak nekem, mint
maga (Ján. 6,63.) mondja.

Ha Luther a »cselekedetből egy test sem
üdvözül« tanát még Jézus cselekedeteire is
kiterjeszti, nem keli-e elszőrnyűködnünk azon,
hogy hitoktat ásunk úgyszólván kizárólag nem
is Jézus, hanem gyarló ernberek cselekedeteinek
az ismertetéséből áll?!

Dr. Vi'szkok Laios;

Az igazi erőforrás, a legfőbb
életcél.

Igazi erőforrás" Legfőbb életcél: külön is
tarthatnam őket, mert relatív önállóságuk és.
tartalmi gazdagságuk ezt egyaránt jOglÜSISáJ
tenné, de össze is foghatom őket, mert vég-
eredményben összetartoznak, laz,ig:azi erőfortnást.
a Legfőbb életcél szolg álatában keressuk és
használ juk.

Erőforrások. Milyen szükségesekí milyen
nélkülözhetetlenek ezek az,ernber életében. Erő-
források, energiakészíerek kiaknázása és újak-
nak lázas keresése, .ezkorunknák legjellemzőbb
sajátossága. Lázas gyorsasággal, szinte sze-
münk előtt került legy-egy újabb erőforrás a

használatba, a technika és kultúnai szolgálatá--
ba: Az igavonó, állati erővel dolgozó kort
kővette a gőzparipáé ezzel veresnyre kell aZ!
elektromos gépé, amelyet sok helyen és vi-
szonylatban 13. mctoros gépjárművek váltanak
fel; i\világí~ó 'erő~ a ~~éc~estőlc; f!a?'g~gY'er-
tyan es petróleumlámpán at a gaz- es villany-
világításig mind a 'szerniink előtt tették meg
az óriási gyors fejlődést. Korunk 'emberei nem
elégednek meg az erdők sz állította fa vener-
giájával, a földbe szálltak alá a fekete gyé-
mántért, mély kutakat ást.aka: kóolajért, Fo-
kozatosan fényesedett, fokozatsan gépiesedect,
fokozatosan gazdagodott, fokozatosan komp-
likálódott és fokozatosan rosszabbodott korunk.
A nagy fény meJ:1ett nagy Lett az árnyék. A
földi kincsek kis számú fókuszai mellett la
régi időben nem ismert nyomor ütötte fel fe-
jét ; milliók egy kézben és milliók' kenyér nél-
kül: A fáraó-sein bizonyos változatokban most
is folyik még: milliók egyért.

Igen, a modern kultúra rengeteg ener-
giát fogyaszt, sőt pazarol. Az erőtermelő és
fogyasztó gépek csak tőredékét adják vissza,
annak az energiának, amit beléjük. fektetnek.
És mi lesz, ha a megfelelő erőforrások pórlá-
sáról nem tud gondoskodni? Az óvilág kultú-
rája, amely a rabszolgák százezreinek köny-
nyével és vérével alkotott nagyot, eltünt, amint
ez lehetetlenné vált a számára. A jövőbe te-
kintve az energiakészleteket számon tartó tu-
dósok már komolyan mérlegelik azt az időt,
amikor elfogy a szén, kimerül az utolsó bá-
nya és illem találnak több feketegyémántot,
Ezért van éppen az az izgatott keresés új erő-
források után. Mert eddig úgy áll a dolog,
hogy ha elfogyna a szén, megállnak a vona-
tok, kihűlnek a kohók, nem füstölnek tovább
a gyárkémények, sötétbe borulnak a városok
és az legész csodálatos felfelé ívelő technikai
kultúra erőforrás hiányában rővidesen meg-
szünik, s a mult emlékei kőzé fog tartozni,
mint ahogya falanszter jelenetben már a mú-
zeumban őrzik a szénkorszaknak, mint ahogy
korunkat nevezni fogják, az utolsó maradvá-
nyát. ~

De nemcsak anyagi tekintetben fogyaszt
olyan J1egeteg sokat elgépiesedett ko runk, ha-
nem szellemi tekintetben is. Kerunkat a régi

___kedélyes világgal ellentétben, az idegesek ko-
ráiiak=rrrondják, sőt ekként határozzák meg a
modern tudósok. Es miért ideges. a mi 'ko-
runk? Mert sokkial több energiát használ ,el,
mint amennyit termel, mert az egyéni élet
százfelé való érdekeltsége és lekötöttsége szo-
ciális, társadalmi, nemzeti, gazdasági etc.te-
kintetben olyan kővetelrnényekielé állitják ko-
runk embereit, amelyek felülhaladják erejét,
amelyek megbontják a belső lelki erők terme-
lési és felhasználási egyensúlyát, és mi-
vel a saldo állandóan negatív, mivel a mo-
dem ember már a rökéből él, azért ideges,
azért idegbeteg. A rossz energiagazdálkodás itt
is, sőt még jobhan . megbosszulja magát, mint

I

"
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anyagi téren, és itt is felmerül az energiaki-
merűlés aggasztó kérdése, amelyre az idegor-
vosok mutatnak rá komoly figyelmeztetéssel.
É'pen napjainkban, vagy mondjuk: [llapjainkblc:lJn
is végigfutotta a napisajtót egy orvostudós
megállapítása, hogy ha ilyen aránybarn nő a ke-
d Ily, lelki és elmehetegek száma, néhány év-
század mulva többen lesznek a tébolydákon be-
lül, mint azokon kívül.

Es ha általában a modern kor emberé-
nek nagy laz energ iaszűkséglete, még fokozot-
tabb mértékben áll ez a szellemi élet, az in-
tenziv tudományos munka sodrában élő ember,
s így a főiskolai, egyetemi hallgatókra nézve,
akiknek nemcsak a kivülról rájuk ható benyo-
mások százaira kell reagálni, hanern a tudoma-
nyos munka folyamán napról-napra felmerülő
száz és száz kérdéssel, új problémával, új fel-
fogási és értékelési móddal kell megismer-
kedni és megbirkózni.

És ha még arra gondolunk, hogy az ifju-
kor ezernyi kísértései a középiskola kötöttségé-
ből a főiskola szabadságára kerülő ifjút még
in puncto sexti is a legnagyobb és legnehe-
zebb problémák elé állítják, akkor megért-
jük azt, hogy ennek a gőzzel, villannyal dOL-
gozó, autóval, repülőgéppel utazó, rádióval szó-
rakozó, tán már nem is olyan hosszú véletű
kornak l'egigénybevettebb embere, a legtöbb
energiát felhasználóés ezért a legtöbb ener-
giára szo ruló embere a diákember, akinek:
energiaszükséglete megszerzésének kérdése
nemcsak annál fogva fontos, mert tekintélyes
részét alkotják a jelen társadalmának, hanem
annál fogva is, mert ők a letéteményesei, he-
lyesebben a várományosai a jövendőnek. Ami-
lyen élet, gondolkozásmód, világfelfogás től-
ti el az egyetemi elóadőtermekiJiallgaíóínak
és laboratóriumok dolgozóinak szívét-lelkét,
olyan lesz uralkodó tíz év mulva az intelligen-
ciában, amely ma is, mínt a multban és rnin-
den időben a nemzet élén haladó elitosztály.
Igy értjük meg' már Petőfinek a nemzet jő-
vendőjén aggódó kőltővátesznek sikolyát: vaj-
jon lesz-e gyümölcs a: fán, amelynek nincsen
virága. '

Istennek hála, van virág a fán, van biz-
tató rügygazdagság ; de hogy kifeselhessen,
gyümölcsöt terernhessen, hogy a szellemi elit-
csapat nagy energiakészléte megfelelő belé-
gítést nyerhessen, 'ezért van szükség az igazi
erőforrásra, a legfőbb életcél elérhetése végett'
szükséges lelki tartalékerőgyűjtésre.

De hol és hogyan kapjuk meg ezt a lelki
erőtartalékot, amelyre szükségűnk van vala-
mennyiünknek,' kűlőnösképen a szellemi élet
rohamcsapatainak, a nagymértékben elhaszná-
lódó Lelki energiák pótlására.

Tekintsünk végig röptében a felkínáh ener-
giapótlásokon. Bár azok, akik a háborús ~dőki
kűlönbőző pótlékaira emlékeznek, már elevei
bizalmatlanek mindennel szemben, aminek pót-
lék a neve. ..

Ott van a tudomány. Az intelligencia szem-

pontjából ez esnék legközelebb. A tudomány
azonban energiát kíván, de nem ád energiát.
A tudomány értékítéleteket állapít meg és meg-
figyelései alapján a fizikai vagy szellemi élet
törvényszerűségeiré mutat ra. Tételei függetle-
nek az egyéni tetszésról vagy nerntetszéstől,
nern törődik az egyessel, fölötte áll az egyén ki-
vánságainak és szükségleteinek. Hideg magas-
ságban fénylik, kővetel, parancsol, de erőt azt
nem ád. A tudomány csodás eredményekkel
gyarapította az ember ismeretét. De mit használ
az, ha már a kis diáknak is többet kell tudnia,
mint valaha Aristotelesnek, ha mindez a belső
szellemi életenergiák pótlására nem alkalmas.
A tudás 'eszközével felfokozott lehetőségek- a
gigászok megsükszoroz.ott erejét adják a uio-
deru embernek; hegyeket hord el, versenytszá-
guld a szélvésszel. szeme elhat at. 'végtelen
messzire, belehatol a végtelen parányba, fény-
nyel í r, villanyerővel utazik, gázz,a,l repül, az
éber hullámaiban gyönyörködik, de mindez a
felhatványozott igények és igénybevétel foly-
tán még több, még nagyobb energjarnermyi-
séget tesz szükségessé, amelynek p6tlása 'Slür-
gósen esedékes, kiilőnben újból bekövetkezik
az Olimpuszról való leveretés, a szomorú ÖS,21-

szeomlás.
Tán a világnézet? Igaz vannak a világné-

zetele között igen figydemreméltó, sok ma-
radandó .elemmel bíró világnézetek;· de még
ha a legideálisafibakat nézzük is, akkor is azt
kell mondanunk, hogy a világnézet magában-
véve nem alkalmas az elveszett, vagy elhasznált
energia pótlására. A világnézet. elmélet és nem
élet. Erő, energia pedig csak életből származ-
hatik. A világnézet ezenfelül nem is bír egye-
temes érvénnyel. Kisebb vagy nagyobb körre
vonatkozik csak kőtelező jellege. Épen ezért,
ahol erőre, energiára, életre van szűkség; .ott
még a legideálisabb világnézet sem segíthet,
nem- is szólva arról, hogy a világnézetek sorá-
ban igen tekintélyes számban van destructiv,
romboló irányú világnézet.

Műveltség, kultúra ? Bármilyen nagy je-
lentősége van is ezeknek a ma életében, ha
a hijjával élők szempontjából nézzük, azt kell
mondanunk rossz szóval, ho.gy »a beérkezet-
teknek« életét igyekszik mindkettő kényelmessé
tenni. ne fűtetlen szobában, üres gyomorral,
foszlányos luMbm.. jidergő állástalanok, bi-
zony s,em amelegéből, . sem a - fényé-
ből nem éreznek sokat. S még ahol
megvan, ott is az első komoly csapásra máz-
ként pattogzik le s mögötte ott van az- .ős-
ember éhsége és szomjúság a.

Művészetek? Lélekandalító, zsongító erejük
ismeretes, de lehet-e állandóan kábitó szerek-
kel élni.' Az ópium kis mértékben gyógyszer,
napi használat esetérn életölő méreg. \

Okkult .tudományok, spiritizm'l1s,. theozó-
fia ? A lélek öntudatát elhomál yosí t6 valláspót-
lékok, amelyek annak, amit pótolni ;keU, erejé-
vel és gazdagságával nem bírnak. '

Másra van égetően -szükségiink. Az igazi
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erőforrás máshol van, ielki erőre van szüksé-
günk. A "lelki erő a lélek világából való. Erre
v,6natkozik Megváltónk sürgető felhívása: Szűk-
ség néktek újonnan, a 'lélektől születne tek. Nem
azt mondja, 'hogy llehet, hqgy ajánlatos, ta-
nácsos, kívánatos hanem azt mondja, szűk-
ség néktek újonnan születnetek. Ez a feltétel,
hogy az igazi erőforrás birtokába jussunk.
»Aki megszornjazik -- és ki ne lenne közöt-
tunk égetően szornjas -- jöjjőn énhozzám, mond-
ja Jézus, és én adok néki inni és-' az, ital,
melyet én adok néki, örök életnek buzgó for-
rása l-esz az ő testében.« Hogyne mondanánk
hát: Uram adj nekem, innom. »J őjjetek énhoz-
zám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva és
meg vagytok terhelvre és én rnegnyugoszflak
titeket.« És hogyne volnánk valamennyien fá-
radtak és rnegterheltek, nemcsak a modern
élet rengeteg energiát megkövetelő tempójá-
tól, hanem az energiapótlást kínáló kűlőnböző
lelki kuruzslásoktól. c

És itt nem valami bizonytalanról, tán egy
utolsó próbatételról van szó, amelyet a, két-
ségbeesett és, segítség után vágyódo lélek,
amely szalmaszalba is; belekapaszkodik', meg-
próbál, hanem bizonyos ról, kőzel 2000 év ta-
pasztalata által megerősítettröl. Az igazi 'erőt
adó, lelket újító energia Krisztustól, Krisztus
keresztjéről sugárzott és sugárzik állandóan,
A bizonyítá tanuk hosszú sora erősiti ezt, a
keresztyénségben az igazi erőforrást megta-
láló hívek millióib.lzonyítják ezt. A lelki
építő erőnek, az, evangéliumnak a birtokában,
napról-napra hirdeti ezt az egyház. A megújuló,
újjászülető, soha többé ki nem merülő életnek
itt van a forrása. A rádiumról mondják, hogy
állandóan sugározza ki energiáját : és mégsem
fogy el. De ami az egyes ernber számára rö-
vid életében észrevehetetlen, az generációk
alatt már nagyon is észrevehető. Valójában
fogy, elfogy az energiája, hiszen az ólomérc-
ról rnondják, hogy az energiáját vesztett rá-
dium. Ime mivé lett a föld legnagyobb ener-
giaforrása is: lágy, fénytelen, nehéz, sőtét
massza. De az evangéliumban az állandó meg-
újulás forrását találjuk, az igazi erőfelhatva-
nyozás lehetősrégét.É's ha látjuk azt a. szo-
morú vergődést, amelyben karunk Vian, az
erőknek azt a féktelen pazarlását és ennek kö-
vetkeztében beálló, szinte végtelen erőhiányt,
ei szomorú látványnál csak az lesújtóbb', hogy
ott van számukra a szabadulás, az epedő
lelket felüdítő forrás és nem nyúlnak hozzá.
Megpróbálnak mindent, mermek a legkülön-
bözőbb lelki kuruzslókhoz, de elkerülik alt iga-
zi lelki orvost és így az, igazi gyógjyulásr,
Akarsz-e meggyógyulni, hangzik a 38 év óta
beteghez, J ézus felhívása bs ama bethesdai
beteg meggyógyult, mert megvolt az akarata
és megvolt a hite.

Mi legyen az, amit az vevangéliurrn ke-
resztyénség nagy terü1etéről összefoghatnánk
ennek az új, gazdag, boldog életnek a Jelzé-
sére? Mit emeljünk ki az evangéliuni kímerít-

hetetlen kincstárából ? Bármit hozunk is onnét
elő, akik bent jártak a kincstárban, tudják,
hogy csak egyes drágakövek' azok, amelyek
igazi' fényűket a kincstár ezernyi drágakövé-
nek szikrázásától k:apják. De még kiemelve is
mutatják azt a fényt és erőt, amely lelőhe-

, lyűkőn kirneríthetetlen meanyiségben van.
Nevezhetném a keresztyén embert a le.győz;-

hetetlen akarat emberének. Lébe rés élete la vi-
lágtörténelem leghatalmasabb' pozitívuma, az
ellenséges erők megsemmisí teni akaró soka-
sága kőzőtt. Egy hatalmas erejű »dsak azért
is« a létére törö erők tombolása között, Ha bőjt
első vasárnapjának epistolai perikopiáját ol-
vassuk, akkor kell elbárnulnunk az energiáknak
azon csodás felhajtó, fentartó. életújító e re-
jének láttára, amely az ott említett nyomorúsá-
gok és küzdelrnek' között, melyek végeredmény-
ben senkit sem kerülnek lel, mondatják a ke-
resztyén hívővel: És mégisil »Ajánljuk magun-
kat mindenben, rnirit Istennek szolgái )5I01ktű-
résben, nyomorúságban, szükségben, szerongat-
tatásban, vereségben, tömlöcben, háborúság-
ban, kűzkődésben, virrasztásban, bőjtölésben ...
Dicsőség érsgyalázat által, rossz és jó hír által,
mint hitetők rés mégis' Igazak, mint isrneíretle-
nek és mégis ismeretesek, mint megholtak rés
ime élők, mint bánkódók, noha mindig ő rven-
dezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók,
mint semmi nélkül valók és mindermel bí-
rók«. A világtörténelem és világirodalom leg-
hatalmasabb rés legmegrázóbb, de egyúttal
legboldog ítóbb példasoraez 'egy csodás égi erő
valódisága mellett.

Nevezhetem a keresztyén embert szabad-
nak. A keresztyén ember szabad. Mindig a
legnagyobb' részvéttel és sajnálattal láttarn az
ifjúsági között eltöltőtt negyedszázév alatt azt
a szomorú rabság ot, amelyben sok-sok kul-
túrernber mellett sok-sok diákember van: az
érzéki vágyak és k'ívánságok szomorú r:abságát,
a napról-napra megújuló kűzdelrnet és vere-
séget a rabszolgatartó hatalommal szemben.
A kétségbeesetten vergődő szelgát és az új-
b61 és. újból győzedelmeskedő bűnt. Megint
Pál apostol, az emberi léleknek ez a 'cso- .
dálatiQs,~ világosan látó ismerője jellemzi ezt
a napról-napra vereséggel végződő harcot meg-
rázó módon a Róm. lev. 7. fejezetében:' »Mert
nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem
a- gonoszat cselekszem, amelyet nem akarole. ','
Mert gyönyörködöm az Isten törvényéhen a
belső ember szerint, de látok egy másik tör-
vényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az
elmém törvényével és engern rabul ád a bűn
törvényének, mely van az én tagjaimban. Oh,
én nyomorúlt ember, kicsoda szabadít meg
eng'em e halálnak testétől.« Az erejét felélt,
Ú} erőt' sehol sem találó, a reménytelen harc
kőzt kétségbeesett ernber ezen felkiáltására
hangzik a boldog bizonyságtevés a. hívőnek
ajkáról: »Hálát adok Istennek, a mi Urunk
Jézus Kr isztus által.« Igen, a keresztyén ernber
szabad.
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A keresztyén ember látó. Kíilőnbséget tud
tenni földi dolgok és értékek között. Félrete-
szi azt, ami haszontalan, ha mégúgy csillog is.
Látja világosan és látja állandóan .az igazi célt
maga előtt, de nem látja meg :a sok haszon-
talan Iim-lornot, amelyre pedig a maJ ernbere
olyan sokat költ és amely nélkül boldogtalan-
nak érzi magát. Látása röntgenlátáshoz hason-
ló, amely áthat az akadályokon, amig célhoz
nem! ér, amig meg nem 'látj,a azt, ,aJm~takar,
látja a világ nyomorúságát, de látja ~ világ
szabadítóját is, mert a 'Fiúvlal van, látja ialz
Atyát is és ezért boldog ez a látása. K,ezét
az 'eke szarvára téve nem tekint hátrafelé, hla-
nem amik mögötte vannak, elfelejti, amik előt-
te vannak, azoknak nekidől ·éiSl célegyenesr
igyekszik' Jézus Krisztusnak onnan felülről va-
1ó elhívása jutalmára.

A:. keresztyén embernek megvan a békés-
sége. »Megigazulván hit által békességünk van
Istennel, a mi U runk Jézus. KrÍ!s~tU!9által«.
Az alapviszony rendezésének következménye
ez és hogy init jelent ez a békesség, azf a, b'é-
kétlen világ kőzepette értjük! és érezziik meg
legjobban: A keresztyén ember szívében elült
viharok nyomán ragyog. fel a lelki világ bé-
kéjének napja. Nincs békesség az Istentele-
nemek - békességünk van Istennel. Ime a
világi ésIiívő ellentétes állapota. Ennek a bé-
kességnek a megléte az igazi .erőforrás birto-
kolását is jelenti, mert békéje csak annak lehet,
akinek házatája rendben Vian kü1ső és belső
viszonylatban egyaránt., A béke harmóniát je-
lent a lelki erők viszonylatában: [a békle azt
jelenti, hogy az 'ember nem költ, nem fogylaszt
több energiát, mint amennyire szüksége Vian,
illetve amennyit vermel. A mérleg mindrg' po,-
zitív. Az erőtartalék birtokáhan az erősnek
biztos, nyugodt békéje ez, mert megtalálta
Istenét Jézus Krisztus által. »Nyugtalan a mi
szívünk mindaddig, amíg meg nem nyugszik
tebenned, óh Urarn« mondja már anagy egyhá-
zi: atya, Agoston. '

É!S le békesség alapján a keresztyén ern-
ber boldog, Jézus maga mondja az ő hí-
veit boldognak olyan állapotban és viszonyok
között, melyeket evilág unértékével mérve
ugyancsak nem lehet boldogságnak mondani,
sőt inkább' a világ szemével nézve szetencsét-
lenségnek. Boldogok, akik sírnak, akik gyá-
szolnak, ,akil~etüldöznek és kergetnek. BoI,-
dogok még ezek is, mert csodás átértékelés kő-
vétkezett be életükben, amilyent hiába k1~ll~5:n.'ek
aj modern kémia alchimistái, hogy atomátese-
portosíításokkal la haszontalan ércből nemes
fémet hozzanak létre. Ami a kémiában nem lel-
hetséges, az ime a Lelki életben, a, lelki vilá,g,-
ban igenis Iehetséges. Minden egyes keresztyén
ember egy ilyen csodásátalakulás bizonysága,
aki haszontalan ércből nemes fém lett.

Testvérem, akarsz-e szabad, látó, békés,
boldog Lenni, akarsz-e meggyógyulni, aJ reg-
főbb cél .ismeretében, a legfőbb erőforrás bir-'
tokaban Lenni? Az út előtted, áll szabadon,
de azt neked kell megtenned. Dr .. Kiss 'le'fl().

A "Tranoscius."
Vietó risz József Tranesciusa méltó feltü-

nést kelrétt, nemcsak egyházi kőrökben, ha-
nem azokon kíviil is. Példa erre Pititér Jenő
tankerületi főigasgatónak, iskoláink megértő,
bár katolikus jó barátjának elismerő bírálata
az Országos Tanáregyesület Kőzlönyében. Ö
műértő szernmel a sok szép ének kőzűl a oo r-ike»
választotta ki, mint legszebb et. Ezzel a haltal-
masan z,engő versszakkal kezdődik !a:gyönyörű
ének:

»Örőkké, óh' hogy dörg e szó,
Tőrként a sziven átható:
Kezdet, de nem lesz vége..
Örökké! időtlen idő,
A lelket is megrendítö
Hogy állhatnék elébe?
A szívszorító. rettenet
Lefogja néma lelkemet.«

Bizonysága le versszak egyúttal Vietőrisz
nagYi ritmusérzékének és versei dallamessága-
nak is, .

Meg is érdemli a dicső elismerést rnága '
a. Tranoscius, vagyis Tranovszky György (-f
(637) Iiptószentmiklósi lelkész tót énekeskönyve.
mely háromszáz év alatt sok új és bővitett
kiadást érve, ma is nemcsak énekes és imád-
ságos könyve, hamern bibliai olvasókőnyve, ba-
rátja, vígasztalója, Istenhez felemelője a Lót

'evangélikus népnek:
Az J J 57 énekból körülbelül jaa némel.

latin, lengyel szerzők művének fordítása. Vian
kőztiik legy ismeretlen magyar szerző szép éne-
ke is (913.)' Benne van Luther 39, Gerhard Pál
26 éneke. Tranoseius maga 18z eredeti vag y
fordított énekkel foglal el méltó hel yen a :na.gy
énekköltők sorába:n. Van egy ének, amit Ma-
dáchr János, az Ember tragédiá ja írójának őse
írt tótul. Példa ez arra, hogy a 'ma,gy~Ji föl-
desúr mennyire ,e.gyüttérző édes apja volt tót
jobbágyainak.

Lányi Illéssel, Thurzó Cyőrgy.nádor udvari
papjával; rnint tíz ének szerzőj ével találkozunk.
Husz János, Cornenius, Krrnan Dániel, a vér-
tanú is szerepel az énekszerzök kőzőtt,

Verses kis imádságok vannak: apróZlaO.
imádságok között is. E verseket is Vietórísz
fordította.

Benne vannak az énekekben a Biblia rnel
lett a kátéés a hltViaJlasos iratok iglaz1Siáglaiés
hangulata is.

. Sok: része van ez áldott kőnyvnek abban,
hogy a véres üldözések fegyverei lepattantak
a hívő tót lelkek páncélzatáról. Ez apoldok
kapuin is diadalmaskodó 'eleven hit sugárzik
ki az eredeti énekekből, de azok magy;a;r for
ditásahól is. Nem csoda, ha a tót nép I1aig1alSz-
kodik a Tranosciushoz, még ott is, ahol ll1~m
erőszak hatása adatt, hanem a dolgok természe-
res kővetkezrnénye gyanánt a szórványosan ma-
gy.arok kőzt ·élő tótság Iassanlassaín, magyaírrá
válik. Ahogyan .3.ingollá Lettek ,a; .framcia, és
német, protestánsok Angliában és Amerikában,



31-32. szám EV llNGÉLIKUSÉLET 7: 010a1

elnérnetesedtek a ham;eia' Irugenotta ivadékok
Berlinben és tóttá lett annyi felvidéki nérriet

'helység. .
Sok helyen a nagyszűlők még teljesen át

érzik a Tranoseius szépségeitva szűlők im így
amúgy megértik, a gyermekek előtt hét la-
kattal elzá rt templom e szép könyv. VÍJeM-
úsznak 1:l'Z eredetihez méltó fordítása lehetsé
gessé teszi, hogy ilyen gyűlekezetekben három
nemzedék ~gyüh épüljön a hagyományok meg'
szeritelte T'ranosciusori.

En, aki áttamulmányozhattam Vietőrisz
kőnyvét, mikor' az még kézirat volt, őszineén
megállapíthatom, hogy ell 57 ének 1efordí-
tása óriási munkateljesítrnény volt, ÉISIsehol
a lankadásnak Legkisebb jelét se láttam. Sok
helyen (875) olyan, mint valami Baűassi-féle
virágének. Másutt (108) valóságos gyémánttá
csiszolt népdal. Kűlőnösen szép ennek 1rik
versszaka:

»Szénáru fekszel bársony helyett,
Bölcsőd jászol, - rongy a selyrned,
Benne mégis oly pornpád van,
Mint legy; fényes királyságban.«

Milyen szépek és természetesek itt IS a
rímek.

I:f)s megőrizte az eredetinek hangulatat.
Csak ott modernizált, ahol ez elkerülhetetlen
vobt- é.s ahol a tót szöveg túlságos nanvítása.j.
gyermekdedsége, a Lót nyelv kedveskedő ki
fejezései, a XVII. -század túlzott »szókimondá·.
sa« zavarta vobna a Inai ma,g)nar ernber áh í-

tatát.
Azok kedvéért, akíknek vnincs idejük úgy

beleélni magukat Vietórisz Tranosciusába, mint
nekem, ideí rok' .néhány énekszámot a legszeb-
bekből., hogy legalább ezekben győnyörköd-
hessenek ,e lap olvasói, akik már megszerez
ték a magyar Tramosciust. 59, 85, 108, 187.
188,213,469,806,875, 89I, 913; 1155·

Megvan most már a magyar hívek részére
is a biblikus vallási olvasókőnyv. E kőnyv nincs
arra hivatva, nem is az a célja, hogy az ősi
magyar gyülekezetekből. kiszo rítsa :a hagyorná
nyoktól megszentelt énekeskönyveket.

A Tranosciuson nagyon is rajta, van a
mult századoknak történeti bélyege. Az énekek
egy része hosszú is, Például a 187·ik ének 55 (!)
versszakból áll. .

De Ú) magyar énekeskönyv szerkesztése-:
kor bizonyára bőven felhasználják majd az ana
hivatottak ,aJ Tranoseius óvatosan b31 gyengéd
kézzel modernizált drága kincseit.

Méltó oka volt Vietőrisznak nagy munkája
befejezésekor, ezzel 'a szép kis kőlteménnyel
adni hálát Istennek, .

Hangulatos befejezésül, a sz·erzőengedé
lyével ideírom ezt:

»Dicsőség az ég Urának:
Neki SZEmteltnagy munkárnat,
Mit oly buzgó szívvel kezdtem,
Szerencsésen ' bevégeztern ..

Hitvallásunk igazságát
S hitvallóink bátorságát
Megszenteli s meg is áldja
Ez a rejtett kincsesbánya.
Gazdagságát felismerve,
Átformáltam honi nyelvre,
Hogy minket is buzdíthasson,
És javunkra szolgálhasson.
Itt az irás, forgassátok,
Itt az ének, harsogjátok,
Magyar szivvel , magyar szájjal,
S lelketek a mermybe szárnyaL({·

***
A 781 oldalas ériekeskőnyvh-iz járulnak

153 oldalon: »Isten szent igéj éből merí-
tett kegyes imádságok«. Ezeknek erős hite,
a közvetlen istenfiúság érzése, mely belőlük
kisugárzik, méltóvá teszik az irnádkozó Tranos-.
ciust az éneklő Tranosciushoz. .

E prózai imádságokat Ceduly Henrik for-
d:ította le erőteljesen és szépen. Nemcsak for-
dította, hanem imádságos magyar lelkének hi-
ze magyar színarannyá változtatta áto

Kűlőnben nemcsak imádságok ezek, .ha-
nem az élet mindenféle viszonyaira alkalma-
zott mélységes elmélkedések. Enekek és, iwAd·
ságok, kegyes elmélkedések együtt teszik a
Tranosciust az élet kőnyvévé : a Biblia és ra:
káté mellett az evangélikus szívek harmadik
élcttársává.

Bátran megállapíthatjuk, hogya. kél ki.
váló fordító, illetőleg szerző, nemzeti irodal-
munkat gazdagító ·ekét művévcl egyházunknak
igen nagy szelgálatot tett.

A szekták; ellen való küzdelernben ez éne-
kek rés imádságok hatalmas scővetségesei, il-
letöleg fegyverei lesznek abelmissziói lélek
tüzétől hevített Ielkészeinknek és munkatársa-
ilmak. Szig.e.th'y Lajos.

Tárgyaljunk ...
A szörnyű gazdasági válság ígazi képét

tökéletesebben és szornorúbban semmi sem
tükrözi vissza, mint az. a szinte kétségbeejtő
tény, hogy ma még a lelki élet irányítására
]:livatütt Egyháznak is csaknem egész tevé-
keny égre a-z anyagi gondckkal való kűzdelem-
ben merül ki. A lelkészek és "a 'presbiteriu-
mok munkakészségéből és idejéből mind ke-
vesebb' jut a lélek nevelésére és mind többet
és .többet vesz igénybe az Egyház anyagi ügye-
inek intézése, rendezése. A lelkipásztorok ma-
holnap cégvezetőkké és ispánokká lesznek s
kényszerű financiális tevékenységük rnind job-
ban 'háttérbe szorítja igazi hivatásunkat 'a
lelkek gondozását. S a presbiteri gyűlések a
pusztí tó erejű szegénység kővetkeztében száz
romboló vihart látnak.. amíg egy igazán evan-
géiiumi szellemű határozat üdítő szellőjétől fel-
friss ülhet a lélek ...
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Ez az egészeégtelen helyzet, mely az egész
vallásos életet végpusztulással fenyegeti, arra
kényszerit, hogy egyházi kozvéleményűnk, de
elsősorban egyházi főhatóságunk elé -- egye-
lőre -- két. javaslatot terjesszek :

1. Tekintettel arra, hogy Egyházunk súlyos
anyagi helyzetének egyik oka egyrészt éppen
az az elviselhetetlen teher, amelyet az. állarn
rendelkezései kővetkeztében, mint iskolafenntar-
tók viselünk, másrészt a hadikölesönök révén
elvcsz itett tekintélyes vagyonunk hiánya,
lépjen érintkezésbe Egyházunk az állammsil
abban az irányban, hogy valamilyen rnódon
t 't,e:s:sék lehetővé az Egyház számára az állam-
mal szemben fennálló tartozásoknak hadikel-
csőnkötvényekkel való törlesztése ! Hogy mi-
lyen módon és milyen mértékben: azt megszab-
ják a körülmények.

Jól tudom, hogy az állam részéről már
is kész az ellenvetés: az állam sem a úadikől-
csőnőket nem fizetheti vissza, sem az: Egyház
terheit nem csökkenthetil Ámde az Egyház sem
tudja többé teljesíteni kötelezettség eit az ál-
lammal szemben! Ha az állam vatóbari katritativ
alapon nyújtana »karitatív« segélyt a hadi-
kőlcsönkötvény tulajdonosoknak s nem azoklat
a gazdag hadikőlcsőn-jeg yzőket támogatná,
akiknek Legnagyobb része ma sem éhezik, ha-
nem azokat a kis embereket, at cik keservesem
ös -z'egyűjtött utolsó garasajkat adták odia s
akik bizony ma is szegény emberek': akkor
feltétlenül jutna pénz arra is, hogy az Egyház.-·
nak valamikor valóban »kiaJritatív«és kultú-
rális célokat szolgált s hadikőlcsönbe fektetett
alapjait legalább kis mérrékben valorizálja az
állam . .. Azt nem tartom szükségesnek bizo-
nyítani, hogy az egyházak a nemzet érdekéhen
feltétlenül értékesebb szelgálatet vég eznek,
lllint az 'erősen szubvencionált ujságok és vál-
lalatok, amelyeknek állami támogatását szin-
tén csökkenteni lehetne az egyházi hadikől-
csönkötvények valorizálása javára .. , De akad-
na 'erre a célra más pénzforírás is ... Egy bi-
zonyos: ha az állarnmal szemben "való kővete-
léseinket és tartozásainkat egybevetjük. még
mindig mi mar.adunk a reménytelen hitelezők,
vagy, ha úgy tetszik: még mindig mn leszünk
a károsultak!
. 2. Keresse meg Egyházunk a kormányt a
túlmagas illetékegyenértékek méltányos leszál-
li tása érdekében.

A magánvagyonek után az állam átlag min
den 30--40 évben egyszer szedhet 5% illeté-
ket. Ezzel szemben az egyházi ingatlan utáln
fizetett évi fél 0/o illetékegyenérték egy ember-
öltő alatt -- ha karnatos karnatait nem szá-
mítjuk, - 15-20%-ra rug fel s ha ehhez
hozzávesszük azt a tényt, hogy ingatlanaink
valódi értékének legalább a kétszerese után fi-
zetünk: akkor könnyen kiszámí thatjuk, hogy
az Egyház minden 30~-40 évben újból meg-
veszi az államtól a saját ingatlanait! Nem elég,
hogy a rendszerint nagyon gyengén hasznosí-
tott ingatlanok után ugyanannyi adót fizetünk,

rnint a magánkézben levő és mindenesetre job-
ban gyűmzölcsöző ingatlanok tulajdonosai, IaJZ

il1etékegyenérték révén ezeket a túlmagas adó-
kat az állam még elviselhetetlenebbekké igyek-
szik tenni, U gyanakkor pedig megfosztva az
Egyházat virilis jogától, a sérelmeket még
saját rovására is szaporítja. Mert bizony nem-
csak az Egyház, nemcsak a keresztyénség, ha-
nem az egész társadalom és az egéslZ! nemzet
érdeke is megkívánná, hogy a községi kép-
viselőtestű letekben ott üljenek a lelkiészek,akik-
nek tevékenysége legalább olyan értékes, mint
a választott képviselöké ...

... Nem akarják a hatalom urai észre-
venni, hogy az az irányzat, mely a 'Ielkészeknek
a kőzéletből való kikiiszőbölésére törekszik,
nemcsak az Egyház, ele az állam fundarnentu-
má t is teszegetiv ..

Ind ítványozom : tárgyaljunk ...

nab,'Jk FJMetnc.

A Deák-téri templom:
Mutatvány dr. Győry Aranka: »Evangélikus ternp-

lornművészet Budapesten« c. könyvéből.

Budapest legrégibb evangélikus t m:ploma
a Deák Ferenctéren áll. Keletkezése a XIX.
század legdső éveire esik, arra az: időre, miko'r
az egész főváros hatalmas fejlődésnek indult.
Ennek a fejlődésnek J ózsef nádor volt a kike,
a műértő fiatal főherceg, kinek emlékér al XIX.
század első felének építészeti stílusa, a pailatinus
stílus nev éhen viseli Magyarországon. A Deák-
téri templom megszületésénél is hajtóerőként
szerepelt az a gondolat, hogyazúj istentisz-
teleti hely ne csak a hívek magábafogadására
alkalmas épület legyen s ne csak az egyháznak
váljék díszére, hanem a főváros képét is emelje.

A pesti ev. egyház I787-ben alakult meg,
első lelké size "Molnár János volt. Eleinte is-
tentisztelet céljaira 'egy Lipót-utcai ház első
emeletének helyiségeit építették áto Mint Do-
leschallnáll találjuk, ebben az ideigeries ima-
teremben egyszerű oltárasztal és szószék állt.
Alig pár év telt el azonban így, mikor kornoly
szükség formájában bukkant föl a templom-
építés gondolata az I 79!. év őszén tartott szi-
nódusokon. Az-építéshez aeráris telket akartak
kérni II. Lipóttól, a mai Vigadó helyén el-
terülő telket, ahol a hajózási hivatal raktár-
épületei álltak Maga Molnár nyújtott.aát a
kérvényt a királynak 179I decemberében, ki
a maga részéről nem is" emelt kifogást, az
egyházat azonban m.égis a katonai hatóságok-
hoz utasította kérésével. A hatóságok elzárkóz-
tak a kérés elől éSI olyan telket ajánlotttak fel
-- a váro határán kívül - hogy azt a.z egyház
mcsszeeső izolált volta miatt templom és iskola-
látogatás céljaira alkalmatlannak találta. .

Mikor 1. Ferencet 1792-ben megkoronázták,
Molnár újabb kérvénnyel fordult az u ralko-
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dólioz. Ebben az akkori Károly-kaszárnya (ma
városháza) udvarának ·egy részét kérte, ahol
eb időben a kincstár riszt- és faraktárai áll-
taK. h Khvénynek végre lett ·ereumény,e -
- Kóburg herceg támogatta - s az· egyház
megkapta az. akkori Kohlmarkton fekvő tel-
ket, a ma is álló egyházi épületek helyét.

Megvolt a telek, de hiányzott az anyagi
alap, melyre támaszkodva megkezdhettéle volna
az építkezést. A számítások több mint 60.000
forintra rúgtak, az .egyház vagyona viszont
1791 végén mindőssze 893 forintot tett ki, Kó-
burg herceg külföldi propagandája sem ered-
ményezett többet 637 forintnal. Cs.ak az őn-
segélyezés jöhetett szóba s valóban he is, folyt
hány év alatt 17.000 forint. A templomépítés
azonban bizonytalan időre ismét eltolódott,
mert szűkségesebb volt elöszőr az, iskola Iőlál-
Iítása, - egyelőre az iskolaépületben tartot-
ták az istentiszteleteket is.

Időközben felmerült az a gondolat, hogy a
református testvéregyházzal közösen' építenek
templomot. Ez a terv a nyelvi kiilőnbségeken
hiusult meg, a magyar evangélikus, egyház
ugyanis csak I837-hen szervezkedett ; a kér-
déses. időben még csak német és tót istentisz-
teleteket tartottak.

Midőn végre I799-ben, a reformáció em-
lékünnepén megtörtént az alapkőletétel, mind-
őssze 8000 forintból állott a templomalap. Sze=;
rencsére támadt segitség, az egyház nagy jó-
tevőj e, Teleki Johanna grófnő ado mán yozott
4000 forintot, 364.000 téglát és gondoskodott
ennek odaszáldításáról is. Két héttel azalapkő-
letétel után a falak már az alapolmái is ma-
gasabban álltak. Anyagi eszközök fogyatékos-
sága miatt azonban. többször megakadt az épít-
kezés, úgy, hogy az épület csak I8os-ben
került tető alá. Kűlseje 1808-han készűlt el
teljesen, de hátra volt még a berendezés kér-
dése.
, Csüggedés, kedvetlenség fogta el az egy-
ház tagjait: pénzük kifogyott s ők tanácstala-
nul álltak. A templom külseje sem fedte ered,eÚ
elgondolásaikat: a hatalmas portál, rnelyet terv-
bevették, kivihetetlen volt, a réztető helyett
csak zsindelyre telt és a mcssze ellátsző torony
a valóságban kis torrryocskává törpült, mint-
hogy a történetíró szavaival: es war doch bes-
ser, als gar kein Turrn.

Döntő fordulatot hozott az 1809-i convént.
A főgondnok, Liedemann Sámuel. gyújtó be-
szédet mondott s páldaadásképen rögtön jegy-
zett 1000 forintot. Percek alatt jegyeztek a
hívek ő roo forintot s, készpénzben befolyt
II25 irt. A készpénz.egy hét alatt 2345-re emel-
kedett '5 adósleveleken összegyűlt 9600 frt,
Most már megkezdhettek volna az építőmunka
utolsó feladatát, a berendezést, .de váratlan ese-
mény jött kőzbe. Háború tört ki és a kato-
naság runaraktárnak vette igénybe a ternplo-
mot, mely csak 1811-benn szabadult föl. '

Lyci Kristóf püspök vezetésével ez év pün-
kösd vasárnapján, (jún. z-án ) végI1e fölszentel-

hették első templomukat á. pesti evangéliku-
s:ok. Most már csak a toronyóra és h:ariaillg'ok
hiányoztak. A.z oltárk~p'et Lochbib1er Ferenc,
\z,eml1\enl testa testette , az orgona. Rer{)l1e\ 10'-
zsef munkája volt, a padokat Worbes Herrtik
készitette. Karzat nem igenIehetett, mert 1812-
ben tartott canonica visitatió alkalmávad a jegy.-
zőkönyv nem 'említi. A templom rSzoban gaz-
dagodott kettős karzattal. rnikor Chiadni fi-
zikus, f.elülvizsgálta és rossznak találta akusz-
tikáját. Chladni ajánlotta akarzatot éis, hogy
a .szószék fölé baldachint építsenek. A javas-
latot rnindenben elfogadták.

A harangole is megszólaltak végre 1829
piinkősd vasárnapján, Eberhard mester ké-
szítésében. Uigyanekkor szerelték föl a torony-
órát, melyre 14°0 forintot adakezott a kőlmyék
protestáns és katolikus lakossága,

Sajnos, a szegényes anyagi eszközökkel
épült templom osakhamar sinyleni kezdte, hogy
építéséhez nem elsórendü ianyagot használtak,
hanem csak budafoki és kőbányai mészkővet.
I867-ben a convent elhatározta <li templom be-
záratását, .mert a rozoga tető nem nyújtott,
többé elég biztonságot, Az épület ezután ala-
pos változásokon esett keresztül: Benkő Károly
építész új homlokzatot készített s a mennyeze-
tet ils.ez alkalommal építették át dongabolto-
zat helyett érdekes kazettás farnennyezetté,

. Az átépítés nem sokáig segített. 'U\gy lát-
5<21k,<az alapfailak nélkül készült torony ve-
szélyezrette az épületet, mert I87s-ben újból
be kellett zárni. A válságot vcsak egy módon
tudták megoldani: le kell bontani a kis: tornyot.
Ezt különösen anémet egyháztagok fájlalták
nagyon, - de az egyház vagyontalansága miatt
gondolni sem lehetett új torony emelésére. A
régit tehát 1875-ben eltávo1ították; 61 az elárvult
harangokat megkapta a szmrecsáni gyülekezet.

. J 87 S decemberében adták át ismét ren-
deltetesének az Isten házát s ebben az alakjá-
ban áll ma :iJS.. (Folytarjuk.)

Külföldi hirek.
Japánban felavatták az első evangélikus theelő-

giai szernináriumot. Ez a Tokióban létesített in->
tézmény az amerikai és az európai skandináv egy-
.h~z.ak támogatásávai létesült. Az avató> ünnepségerr
részt is-vettek ezeknek az egyházaknak kiküldöttei.

'1'
Ohiá állarn három millió dollárt szavazott meg

ískolaí célokra. Róma álláspontja diadalmaskodott a
segély elnyerésevel. Az amerikai evangélikus egyház
ugyanis az .állarn szuhvencíója nélkül' tart ja 'fenn
iskoláit s most a kiutaló végzést ugyanezzel a gon-
dolattal egy, negyedmíllíó evangélikus támadta meg.

'1'
4z afrikai idegen légió 15000 emberéből il. le,-g-

utolsó statisztikai kirnutatás szerint Z(3 rész német
anyanyelvű.

'1'
Az ezeréves vallások száma: 11, s ezek a zsidó

vallás, a hinduizmus 239millió lélekkel, a síntoizmus 16
millíó követővel, a buddhizmus Indiában 137 míllió
taggal, a konfucíanízmus Kínában 250 millió lélek-
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kel, a· mohamedánizrnus 230 míllió követővel és' a
Zarathustra Ihí'Yei43 millió, az indiai Jaínízrnus egy

millíó kö~etővel és a keresztyénség557 miflió lé-
lekszámmal rendelkezik.

Az Egyesült Allamokban beleértve Alaskát és
Hawaiit, a róm.. kat. hívek száma felülhaladja a
20 millíót..

Bares néhai berlini róm. kat. püspök halála előtt
pásztor l~vel,et adott ki, amelyben arról panaszko•.
dik hogy: a Berlinben kötött vegyesházasságok több
mi~t 500/0-,aa protestantizmus javára könyvelhető el.

*
Az európai protestantizmus misszióí területnek

nyilvánította Ausztriát s ezért a rendelkezésére álló
anyagi és erkölcsi erőkkel segítségére sietett.

* \
Spanyolországban a protestantizmus, ügye nem

áll júl. A bilbaói misszióí házat az evangénzáló és
míssziói munka költségeinek rendezésére eladták.

, *
A Protesiáns AlIiánsz90 "éves jubileuma alkal-

mából megállapította a mozgalom református jellegét.
*

Norvégiában oly, nagy a theológus túlproduk-
ció, hogyha a theológíai iskolákat 5 évig szüne-
teltetnék, akkor is elegendő lelkészjelölt állna az
egyházak rendelkezésére. Az utolsó 5 .évben vég-
zett 429 theológus, akik közül csak 140-et lehetett
lelkészi állásba elhelyezni.

'"
A Svájci Kirchenbund június 11 és lZ-én tartott

ülesén Dr. Max Huber zürichi egyet. tanár előadást
tartott »Az egyház viszonya a politikához s Előadása
igen érdekes és hatásos volt. Tételei közül néhány:
a protestantizmus nem érdeklődik a politika iránt.
A politika programmal lép "fel, a katolícízrnusnak is
van 'programmja, a protestantizmusnak riincs. Az
állam érdekei összeegyeztethetők a vallás programm-
jával, stb.

Hollandiában az ókatolikus egyház lélekszámai
10182lélek s ennyi hívőt három püspök irányít.

"-Az emiqráns orosz egyház lélekszáma 6.300.000.
Ennek az egyháznak lelki és lelkészi központja
Párisban van,' a Bodelschwíng által' alapított evan-
gélikus egyházi épületekben, amelyeket a háború alatt
vettek 'el a nérner evangélikusoktól.

*Al pápai hierarchia »standja« 10 patriarcha szék-
hellyel, 4 címzetes patriarcha székhely nélkül, 214
metropolita; 38, érsek, 911 püspök és 688 címzetes
püspök, nuncius és delegátus.

*
Ernesto Bucnaiuti olasz professzor, aki többízben

szállt szembe a római kúriávalés a kOlIligr,egációkl-
kal, betért a svájci egyházba.. *

Az anirot katolikusok politikai pártot akarnak
szervezní Angliában. /

*
Marchant holland közoktatásügyí míniszter ka-l

tolizált s állásáról 'épen ezért lemondatták. A hol-t
la:nd protestantizmus elég későn vette észre azt,
hogy mint református ember kapott rniniszterí megJ-i
bizatást s titokban éveken át katolikus érzelmű

~volt S okowttezzel egyházának nagy károkat.
*

A prágai katolikas-nap politikai pikantérlái már
az előkészületekből nyilvánvalóak voltak. Olyan bé-
két akart Róma létrehozni, ami fájdalmat okozzon
Németországnak' s gondolkodásra késztesse a magyar
protestánsokat és 'katolikusokat egyaránt. Ami itt
történt, egy Macchiavelli idézettel érthető meg: »Mí
olaszok az egyháznak és a papoknak köszönhetjük,
hogy vallástalanek vagyunlee. ,

Közli: Galld,lj Ldeeto,

A Keresztyén Világszövetségek
konferenciája.

Az aszály a magyar tájakról érkezők szá;
mát apasztotta, a feszült nemzetközi helyzet s
a valutáris nehézségek a külföldről érkezőkét.
Nem jöttek annyian, mint előzetesen vámi le-
hetett, de azért így is v il á glkon fe ren c ia

'volt a C.E. Szövetségek budapesti egybese-
reglése. Világkonferenciává tette, hogy. mind
az öt világrészről jöttek kikűldöttek s előadók
s hallgatók sorában fel lehetett lelni emberi
fajunk ÓiSISZlesszíneit. Világkonferenciává tet-
te, hogy négyrndllió hívő, bibliaolvasó és Is-
ten országa eljövetelén munkálkodó keresztyén
állt mögötte. Világkonferenciává tette maga
a kérdés, amely a tárgyalások központjában
állott. Mert ahol 800 millió keresztyénnek min-
dennapi imájából ragadnak ki ,egy mondatot
'il vizsgálják azt az Ige fényében és JéJzIulsje-
lenlétében, iS ahol ezt a témát (»J őjjőn el a Te
országod l«) annyi hittel tárgyalják, ott világ-
viszonylatban is lehet várni, hogy a konferen-
cia nem lesz eredménytelen. .

A napilapok rés a rádió is 'eléggé részlete-
slen közölték napról-napra a konferencia es'e-
ményeit. Mi itt csupán a fénypontokat s az
evangélikus egyházunkat közelebbről érintő
mozzanatokat emeljük ki.

Augusztus z'-án volt a Konferencia meg-
nyitása a Városi Szinházban. Hatalmas drapé-
riákon olvashattuk a konfe rencia és la mozga-
lom jeligéit. A kormányzó helyettesének és.
a kormány képviselőjének, Fabinyi Tihamér
m. kir. pénzügyminiscternek felszólalása után
D. D. RaHay Sándor püspök köszöntése ha-
gyott maradandó nyomokat a jelenvoltakban.
Al gazdag ifjú szemébe néző Jézushoz hasonlí
totta a Konferenciát, amely a mai meggazda-
godott keresztyénség legnagyobb hiányára, éle-
tünk teljes odaadásának szük ségességéne
akar rávezetni.

A délelőtti előadások a magyarok számára
a Vigadó nagytermében" a kíilfőldiek részére-
pedig a Zeneakadémián voltak, úgyhogy az
istentiszteletekkel és nyilvános 'unTIl~pély,ekkd
együtt kőzel száz. előadás, igehirdetés .hangzott
el hat nap alatt. Ezzel egyidóben folyt a kii-
lönböző bizottságok.munkája is. Ehelyütt meg-
említjük, hogya magyar összejöveteleken kűl-
földiek, nérnet és angol összejöveteleken pedig
magyar előadók is működtek mint br. D.
Podrnaniczky Pál, és mások.

Délután kőzös előadások voltak háromnyelvű
előadásokkal. melyek a C.E. munka multját,
célját 65 módszereit főleg gyakorlati szem-
pontokból tárgyaltak igen nagy érdeldődés
mellett.

Evangélikus előadók voltak: Dr. br. Pod-
maniczky Pál; előadásának címe: »Mit telje-
sírettünk a missziói parancs ból 'Ilii, magvarhoni
evangélikusokv« és Gáncs Aladár, aki előadá-
sát, »Isten gyermekeinek ismertető j1eg)'le«cí-
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men tartotta, Németh Károly esperes elnök-
lete mellett.

Mozaikszerűen ragadjunk ki néhány meg.
ragadá mozzanatot laz ülésekből. Megható volt,
amikor Harsányi J. New-York-i lelkész 27
évi távollét után felszólala s .átadta az amerikai
magy,ar C.E. leányszövetség űdvözletét, vagy
amikor a manchesteri Me. Kellen a trianoni
és versaillesi béke feletti keresztyén fájdalmá,
nak. és tiltakozásának' adott kifejezést, vagy
amikor 1200 magyar jelenlevő állt fel néma
csendben, hogy áldozzon Kunst Irén, azeEső
kínai misszionáriusnő ernlékének. Megjelent
Molnár Mária, a Polinéziaból hét évi szolg á-
lat után hazatért misszionáriusnő is a Kon-
ferencián. Vasárnap a fővárosban több ven-
déglelkész tartott istentiseteletet. A Deák-téren
és a Bécsikapu-téren Lassalm Gusztáv .len-
gyelországi lelkész beszélt, a Fasorban pedig
Schűrmann Gusztáv berlini lelkész.

Vasárnap délután a Konferencia részt-
vevői szinte végeláthatatlan menetbenvonultak
a hősök emlékéhez, amelyre koszorút helyeztek,
majd a résztvevő 26 nemzlet zás!zQóitiszteleg-
tek. Az elhangzó beszédeket báró .Dr. Pod-
maniczky Pál tolmácsolta, Nyáry Pál ref.
esperes pedig szabadtéri evangélizáló előadást
tartott.

Augusztus 5,~éndélután a Kálvin-ttéri ref.
templomban volt úrvacsorao sztás, amelynek ~
mintegy 1200 résztvevő részére, v:316 kiszolgál-
tatásában a magyar evang. lelkészek kőziil
Németb Károly, Gáncs Aladár és Belák Sári-
dor vettek részt.. I

A K f . " " '1 6 ' ton erenera zarounnepe ye -an es e
v-olt a Városi Szinházban. A záróbeszédek után
az egész közönség együtt, fennhangon, egy;
másnak kezet nyújtva fogadta meg: »Isten se-
gítségéve! egész életernben mindenütt keresz-
tyénként viselkedem. Mindenáron Krisztust vá-
lasztorn.« A záróűnnepély ezután felernelő ének.
hangok kőzepette ért véget. ' GJA.

Figvelő.
Megtörténtek a főigazgatói kinevezések' s

figyelemmel kerestük, hogy a nyolc közőtt hány,
vagyegyáltaláhan vam-e evangélikus. Szorgos
és alapos vizsgálódás után azt állapítottuk meg,
hogy a kinevezett nyolc főigazgató kőzűl ,egyik
sem evangélikus. Van közöttük három szerze-
tes, hárorp.' más katolikus és klé;t református
tanár. Valószíniien a VKM.a;zt gondolta, hogy
ezzel .eleget tesz a magyarországi felekezeti
statisztikai helyzetnek. Neki ebben ig,a;zlaJis
van, ha kvantitafiv szempontjai vannak csupán-
Pedagógiánál és kultúrális érdekeknél azon-
ban la: multban mindig figyelembe vették 'ct

kvalitatív tényeket is, sezen azailapon nekünk
is jussunk lett volna legalább egy főigla:zg!ai!
tói 'állásra. Ha a VKM. úgy látta, hogy ez-
úttal, minden igényt kielég ített, mi felebbesést

I
jelentunk be azzal az óhajjal, hogyatzi esetle-
ges vagy adandó szernélyi változások alkaímá-
val sz í vesen szolgálunk erre az állásra meg-
felelő nevekkel. Mert például a Székfesfőváros
minden fontos poziciónál megnézi az I értéke-
ket is s így kerülhetett a Székesfővárosi Mú-
zeurn élére evangélikus tudós testvériimk, dr.
Horváth Henrik, akit erre az állásna csak a
tehetsége emelt.

*
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 8-lK VASÁRNAP
Máté ev. 7:15-23.

Szomoru, hogy az Euarujélium, amelu pedig
örömhírt jelent, napjainkban mindinkább itéletté oál-
tozik. »Orizkedjetelc a hamis proietáktol,« Egykor
9yülöiÚ3k é3 ugy irtották ő/ret, mint az eqeszséoes
testről a fek~lyeket· Ma itt ülnek közöttt:ink és mi
eeoldjukbc: állunk. .

Pediq mindenki ismeri gyümölcs e,iket : nyomor,
halál, bün és=pusetulás. Vaiion mikor vettetik az Ur
fejszéje e korhadt fák gyökerére?

Konjerencuik, uj templomok, nagy bizonyság.-
teuések kidltják az ég [elé: Uram, Uram! És ha
a konjerenciák után ásító üresség marad, az uj temp-
lomokb6L hiánueik a gyermeksereo, a nagy bizony-
ságtevések ellaruthulnak: szál az Ur: »Sohasem is-
mertelek uteeet ... «

- Abarlahidai templom felavatása. Kapi Béla
püspök július 28-án felavatta a barlahidai új templo-
mot, amelyet országos adakozással építettek. A ternp-
Iomszerrtelést diszgyűlés követte, amelyen dr. Hu.nyadi
László tiszteletbeli föszolgabír ó méltatta Jairus Imre
lelkésznek és Németh István tanítónak a templom
építése érdekében kifejtett munkáját. Kapi Béla püs-
pők Németh István tanítót érdemei elismeréséül igaz-
gato-tanítóvá nevezte :ki.

- Harangavatás Sopronbánfalván. Júl. 7.~e nagy
örömnap volt a sopronbánfalvi leánygyülekezet
számára. Ezen a napon avatta ugyanis. fel Scholtz
Odön esperes, a gyülekezet lelkésze. a túinyomó-
részt szegény kisbirtokosok és munkáso kból álló le-
anygyülekezet két új harangiát. Már kora reggel
ünnepi díszbe öltözött az 'egész falu. A szomszédos
testvérgyülekezetele lelkészeik vezetésével tekintélyes
számú küldöttségekkel képviseltették magukat. Jelen
volt a vármegye és az egyházmegye vezetősége, a
-sopro ni felső esperesség lelkészi karának 6 tagj a
és Grössírrg+János, a medgyesi (Burgenland) evang.
gyülekezet lelkésze is. A reggeli órá]tbain közel
2000 főnyi tömeg vonult ki, hogy ünnepélyesen fo-
gadja a soproni Seltenhofer gyárból ,érkilző új ha-
rangokat. Fehérruhás lányok vették körül az ér-
kező harangokat. A díszkapu előtt a gyülekezet
fúvós-zenekar kíséretével korált énekelt, majd rövid
ünnepi köszőntő és , a bánfalvi »Harmóniae-dalárda
éneke után megindu:lt az ünnepi menet az iskola-
torony felé. A harangok felhúzása után, mely az
Erős várunk éneklése után történt, az iskola tágas
udvarán megkezdődött az istentisztelet, melyen Zier-
mann Lajos kormányfőtanácsos, a Magyarhoni Egyet.
Gusztáv Adolf Gyámintézet elnöke hirdette az Igét.
Az: istentisztelet keretében Scholtz Odön esperes
felavatta az új .harangokat, a délutáni' istentisztele-
ten pedig felavatta azt a művészi kiállítási oltár-
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és szószékterítőt, melyet egy magát megnevezni nem lett' foglalt állást. A közgyűlés augusztus 25-én lesz
akaró hívő helyezett az Ur oltárár.a. A délelőtti s minden remény megvan arra, hogy a makói hívek
istentisztelet offertóríuma 110 pengő, a délutáníé egyhangú bizalommal teszik magukévá az egyház-
pedig közel 20 pengő volt, az anyásulás felé tö- tanács jelölését. Mindenesetre biztató jelenség, hogy
rekvő; nagyszámú, de igen nehéz anyagi helyzetben a makói egyház békéjét választási harcuk nem ve-
levő leánygyülekezet templom- és paplaképítési alapja szélyeztetík. '
javára. A harangok ára 2691 pengő, a szegény, de _ Hangos. akistormási anyagyülekezet 16 csa-
buzgó hivek filléreiből évek során külön alapként ládból álló fiókegyháza 1550 P. költséggel két új
gyűlt össze. . , harangot szerzett be, amelyet Müner Róbert Iö-

_ A belügyminiszter döntése a vallásváltoztatás csperes képviseletében Schmidt János györkönyi lel-
anyakönyvi bejegyzéséről, Egy 1896-ból valóbelügy- kész avatott fel júl. 7-én. Dr. Pesthy Pál 100 pengős
miníszteri rendelet úgy intézkedik, hogy anyakönyvi adományán kívül az egész költséget a kis gyülekezet
vallasbejegyzés kiigazítását célzó eljárás meginditá- áldozatkészsége teremtette elő.
sára felekezeti lelkész részéről előterjeszt-ett kérel- - A debjecení KIE. (YMCA) Nemzeti Koníeren-
met is el kell fogadni és a kiigazitási lelj árást meg cíára készülődik országszerte az ifjuság. Száz meg
kell' indítani. Anyakönyvi bejegyzés kiigazításának száz kerékpáros csoport .alakult. városban és fa-
csak akkor lehet helye, amikor az anyakönyvi be- luban egyaránt s szorgalmasan gyakorol a, debreceni
jegyzés hibás, és nem felel meg a bejegy- útra. Az országos' atlétikai versenyre próbaverse-
zés idején fennállott tényállásoknak. Nem te' nyeket rendeznek A 2000 ifjú komolyan készül a
kinthető tehát kiigazításnak a vallásváltozés .anya- debreceni napokra. Programm: augusztus 15-én este
könyvi feljegyzése; ,Igy. tehát ez utóbbira nézve a veszi kezdetét. a háromnapos konferencia. Regge.
f~nnáll.ó jogszabályokat .a }~i1tebb idé~ett.b.~gyqlk.t,_.\;gj:IJ{.~~~Öjf'bibiiátanul~ál}y?záS. ve~.eti be a ..napi
níszteri rendelet neu" . ti, ~'i.II$V~~t~t 'p'e\" q~grammot. A-'Ker. Ifjúsági Egyesületek Szövet-
dig az anyakönyvvezejő megfelelő igazolás eseté- ségébe tömörült iskolánkivülí ifjúság képviseletében
ben csak a félnek vagy törvényes képviselőjének sze- a koníerencia demonstrácíós gyűlést tart .a »Tíszta
mélyesen és élőszóval előadott kérelmére, illetve, élete-ről, amelyen elhangzott javaslatot 81Z ország
h~aia fél nem lakik a születését vagy házasságát nyil- közvélernénye elé terjeszti a Szövetség. Minden fia-
vántartó anyakönyvvezető kerületében, a lakóhelye talember. aki szabályszerűen jelentkezett a konfe-
szerint illetékes anyakönyvvezetőnél előadott kére- reneíára, tásradalrni és felekezeti különbség nélkü!
lemről felvett jegyzőkönyv alapján jegyezhet be az résztvehet a kenferencián. Részvételi díj, amelyben
anyakönyvbe. A belügyminiszternek ez elvi döntése a háromnapi elszállásolás és élelmezés, valarnint
alapján az anyakönyvvezetőnek a jelenleg érvényben fáklya ára. bennfoglaltatik: 9 P.
lévő jogszabályok szerint vallásváltoztatást az il- _ Szűlők figyelmébe! A moson-í evang." espe-
letékes lelkész hivatalos bizonyítványa mellett elő- resség kötelékébe tartozó Levél egyházközségben (a
adott ír~sbeli vagy szóbeli kérésére az anyakönyvbe Budapest-bécsi fővonal mentén) két müvelt papi
bevezetni nem szabad. családból származó urínő szívesen fogad magához

_ Névmagyarositás. Grósz János budapesti, Deák- a közelgő tanévb.~n t.~ljes ~llátásr~ oly~n elemi is-'
téri ágo hitv. ev. igazgató-tanító családi nevét bel- k.?I~1 fiú- vagy, }.eal1rnove.~d,eke~, aki ~. ne.me,t ,!y~lvet
ügyrniníszteri engedéllyel »Gadányie-ra változtatta, t~keletesen el ak.arl~ sa]aht,~m. A község SZLntl,s~t~

_ Halálozás. v etseu Ede ny. altábornagy, a nemet. ,A. helybel! :ket ~a~er<?s ..evang. Isko~a tanítás!
kornáromi egyházközség felügyelője 72 éves korá- nyelve nemet. A. ket urino kU~0IJ-fo.gLalkozlk a gy,er-
han júl.· 11-én Csernovíczban váratlanul elhunyt. !'llekkel. .. Abszolu! gopdos, ellatas es sz~ret,ettel-tel-

• "'. ". ' , , ,. Je:> felugyelet biztositva van. Megkeresések a ma·
. Haf!!ler Káruly, a ~zfov. vlz~.uvek ny., eplte,sl gyáróvári evang. lelkészi hivatalhoz intézhetöle. ahon-
igazgatója 6? eves korában hosszu szenvedés utan nan minden érdeklődő ~ személyes . tapasztalat
augusztus 2-an meghalt. alapján- bővebb felvilágositást nyer.

Csetneki Guűrk! Pálné Rímaszombatban 84 éves
korában elhunyt.

, Dr. Yietárisz István tüzérfőhadnagy 29 éves ko-
ráhan hosszú szenvedés után augusztus 1-én 'meg-
halt. Az 'elhuny tban Dr. Vietőrisz József, a nyíregy-
házi 'ev .gímnázium ny. igazgatója fiát 'gyászolja.

Bánki Ervin okl. jegyző életének 26. évében
Gyulánelhunyt. Benne Bánkí Károly maglódí lelkész
testvéröccsét gyászolja.

..:-. Egyházmegyei közgyűlés •

.4 mosoni egyházmegye július 3-án tartotta ez-
év] közgyűlését Levélen .. Wenk Károly hegyeshalmi
lelkészt és Csatáry Elek ny. alispánt iktatták újabb
hat évre hivatalukba, mínt egyházmegyei elnöksé-
get. A világi elnök jelentésében beszámolt többek
közt ,e gy újabb 'egyházi sérelmünkről: a magyaróvári
állami polgári iskola zászlóját csak kat. lelkész ál-
tal akarták felavatni. Az egyházi elnök az egyház-
megye halottairól, Lepossa felügyelőről és Seybold
esper esről emlékezett meg meleg szavakkal, Bach
egyházi jelentőségét vázolta és az egyházközség éle-
téről rajzolt kimerítő képet. A .pénztáros jelentése,
a Lelkészegyesület és Tanítóegyesület jelentésének
meghallgatása után általános tisztújítás következett,
melyi újra a régi· erőket állította őrhelyeíkre.

'- Makó. Az' egyház presbíteríuma júlilus 25-éln
tartott ülesén kimondotta, hogy meghívás Ú!tján vá-
laszt ja meg lelkészét. A presbiterium egyhangúlag
Beachna Gábor szegedi egyházmegyei s. lelkész mel-

RI,EGER OTTO ORGONAGYÁRA
B;/dapest, x., Seiqliqeti-utca 2Q. szá~. (Rákos/alva).
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat m é r s é kel t á r ban
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZAK LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, hnranqjelszeretés- és harang-
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utca 78. szám.
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IDEGENEK AZ ORSZÁGBAN.,

Ez az augusztus h Snap az idegenek járása
volt országunkban. Kezdődött a CE'., konfe-
reneia napjaival, amikor a föld minden tá-
járól jöttek kűlönböző keresztyének, hogy Is-
ten országa eljövetelének akadályai s igényei fe-
lől tanácskozzanak. Azután főiskolai világbajnok-
ság sportversenyeire gyűltek össze messze nem-
zetek ifjai, hogy vetélkedjének az. »ép test«
teljesítményei tekintetében, Utána rnindjárt
nemzetközi orvosi konferencia következett. Vé-
gül pedig a székesfőváros színes és érdekes iin-
nepei István király hetében megint nagyobb,
számban vonzották ide az idegeneket, mint
máskor.

Mit láttak ezek' az idegenek közöttünk? Mi«
vittek magukkal ,a; szívük tábláján megmaradó
emlék gyanánt tőlünk? Bizonnyal mindegyi .•·
kük számára felejthetetlen marad Budapest
szépsége és meleg vendégszeretete. Lehetetlen,
hogy, meg ne érezték volna ennek a kicsiny
népnek lelkies terrnészetét, testi és szellemi erő-
inek meglepő kiválóságait, melyek győzelmi
zászlókat és feltűnő eredményeket emeltek ma-
gasra ezekben a nemzetközi összesereglések-
ben. Ugy tapasztaltuk, hogy ezek' az' idegenek
ilyenkor mindig meglátnak és megéreznek va-
lamit abból a magyar bánatból is, mely ma min-
den örömünk felett ott sötétlik! és mindez jól
van, hogy így van és így történik.
. De azért ilyenkor a vendéglátó napok szo-

kása szerint a hétköznapi hibák, bajok háttérbe
szorúlnak és ígyegyoldalú kiépet adnak. E

Megjelenik mínden vasárnap,
ELOFIZETESI ARA:

Egész 'évl'ie4.40" félévre 2.20 penge').
Postai csekk száma: 20.412.

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LASZLO.

tűndérszép főváros és e magas szellemű ver-
sengés mögött tovább élnek az ország sze-
génységének bajai, aszályos nyár, kíszáradt
mezők, csökkenő születések, közelgő koldus-
tél. Nem ünnepnap az életünk, nem nyugodal-
rnas.ak a családi otthonok és nincsenek kőrmyű
szárnyú reménykedéseink. Aki ezeket, is. úgy
látná midegenek közül, ahogy mi magunk
tudjuk és érezzük, az még jobban 'bámulna
mindazon, amit mégis meg tudunk cselekedni.

Ezért mutatunk mi mindig az idegenek
előtt arra, amit a főváros és az országi szép-
ségeinek mutoga tói nem szoktak elébük tárni.
Ezért örülünk mindig, ha 'ez idegenek! közül
néhányan ternplomainkba eljönnek! és ott azon
ámulnak, hogy keresztyén templomaink egé-
SZ1entele varrnak éneklő és imádkozó hívekkei.

- Körül.unindenfelé különböző pogányságok vi-
zei indultak! meg és a sok felekezetű keresz-
tyénség Magyarországon. hla nerniis önmagá-
ban, ,de más országokhoz viszonyítva.verejé-
ben belsőleg megújult és kiizdőképes, Teher-

"bírásunk, társadalmi egyensúlyunk; nehéz fel-
tételek közötti eredményeink legmélyebb gyö-
kere hitunkben van. Ez az ország nem hitet-
len ország. Ha hadakozik is önmagával sokféle
szakadozottsága miatt, belső élete mégis hitén
nyugszik. Meg vannak! ennek a gyarl.6ság1ajÍ.és
gyengeségei, de maradék 'erőink! mégis táp-
lálkoznak, Isten kegyelméből növekednek' és
nehéz időnkben' megtartanak. Csak azok lát-
ták helyesen országunkat, akik ezt a tapaszta-
lást is magukkal viszik.
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Hit vagy cselekedet?
Két válasz Dr. Viszkok Lajos azonos című cikkére.

\1.

Nem akarok polémiába bocsátkozni, mert
korom sem alkalmas. a polémikus harcra. De
mint aggastyán, mély megilletődéssel olvastam
a soproni fakultás legifjabb doktorának, a
fenti cím alatt, e lap 31.-32. számában meg-
jelerit cikkét. A jövő doktorainak szeretnék
egy kis útmutatást adni, hogy el ne téved-
jenek a theológiai tudomány sürű betűren-
getegeiben és I1e szegőd jének .a német »exakt
theológiai tudomány« rabjává.

A fiatal doktor a fenti cikkben megálla-
pítja, hogy úgy látszik, mintha a poldok ka-
pui mégis diadalmaskodnának az 'egyházon (ez
alatt csak az evangélikus egyházat érti!) és
azután megállapítja, hogy a keresztyénség tör-
ténelmének legválságosabb idejét éli. Egy-k'ét
évtized mulva szerinte némely művelt állarn-
ban csak a falusiasság: »pog ányság, szárnbai
megy a keresztyénség.« .Hát hogy az »exakb
tudornány« bátorságot ,ad követőjének, az már
'egyszer bizonyos. Meghúzza a halálharangot
a keresztyénség -felett. Lám, milyen jó volna
a lekiesinyelt tőrtértelemnél is néhány órát
venni l Ott olvashatná, hogy a híres Voltairé
soldmi hosszabb' terminust adott a, keresz-,
tyénségnek, amikor azt mondta, hogy 100 év
mulva csak néhány vénasszony fog még járni
aJoeresztyén templomba.

De Voltairé a felvilágosodás mámoros ko r-,
szakában írt így. A fiatal tudor láthatná, hogy
a keresztyenségi éppen most kezdi élni legdi-
csőségesebb korát, mert ha az alapításkor
győzedelmeskedett a karddal és szuronnyal el-
látott római állarn fdett, ma győzedelmesked-
ni fog a gépfegyveres. repűlőgépekkiel és ír-
tó bombákkal ellátott hatalmi őrületben élő
pogány állam felett. A keresztyénségnek most
kezdődik az igazi dicső ko ra. Hát hiszen
körmyű volt a hitéletet 900 évvel ezelőtt fenn-
tartani, amikor az ember fogait kiütőtte a
hatóság, ha nem bőjtölt, börtönnel büntette,
ha nem' gyónt v;agy nem ment templomba és
így tovább. M:a már túl vagyunk a keresz-
tyénség gyermekkorán és gyermekbetegségein
és a modern keresztyénség nem köt többé
szövetséget az; erőszak birtokosaival. Sohasern
volt az ernbereknek oly nagy érdeklődésük a
vallás ,iránt, mint éppen napjainkbari, de per-
sze nem áhítoznak az, »exakt theológiai tudo-
mány megállapításai és tanításai után.l A világ-
háború után a harctérről visszatért katonák;
ana kérték a nérnet falusi lelkészeket, hogyha
azt akarják, hogy legyenek hallgatcik la temp-
lomb.an, az 'egyszerű evangéliumot hirdessék
nekik ....

Azután megállapi tja a fiatal tudós, hog)'l
a katolicizmus Illem keresztyénség. Hát ez a
fanatikus 'elfogultság nem méltó az »exakt
theológiai tudományhoz«. és még kevésbbé
evangélikus emberhez. A pápisták nevezhetnek

berműnket eretnekeknek, azt mi elbí rjuk és
fölényes mosollyal fogadjuk, de nem fizethe-
tünk hasonlóval. Mi érzékkel bírunk minden
keresztyén megnyílvánulással szemben 6s1ab-
ból tanulhatunk is sokkal többet, mint a tu-
dományos g.órcsövi megállapításokból. Mi nem
helyezünk olyan nagy súlyt a tanításbeli evet-
nekség re, mint a sokkal vészthozóbb »élete rek-
nekség re«.

Egyházunk főbűne szerinte, hogy letért
az igaz. alapról, a hit által vaLó megigazulás el-
véről. Ezt ö - -úgymond - másik művében
megállapította. Céloz tehát legújabb művére,
melynek címe: »A hit, által való megigazulás
elve 'egyszerű evangélikus hívek lelki' világá-
ban.« Hát. nem hiszem, hogy sok embemek
l-ett volna türelme elolvasni ezt a munkát és
ha nagy önmegtagadással elolvasta is, bizo-
nyára csalódottan tette le, azt gondolva: ugylan
mire jó ez? Hiszen ez utánzása annak anémet
theológiai tudománynak, amely megölne Né-
metországban az' egyházdas életet és másnak
nem is használt, mint a virágzó német nyomo,
daiparnak. Ennek az exakt theológiai tudo-
mány«-nak romboló hatása megmérhetetlen és
megértjük annak az orosz erriigránsnak a fel-
kiáltását, aki menekülve a kommunisták üldö-
zése dől s 'látva a német egyházi viszonyokat,
akként kiált fel: »Ki szabadítja meg a riémet
evangélikus !egYQázat anémet theológiai tu-
domány babilőni 'fogsága alól ?«

A cikkíró szerint a fő baj az, hogy ami
hitoktatásunk teljesen téves útakon jár és 3d
százalékban történetet, tehát cselekedeteket ta-
nit lés nem hitet. -- A hitet nem lehet ta-
nítani, legfeljebb a hit nyilvánulásait ismertet-
ni. A hithez semmiféle »exakt tudornány« sem
férkőzhetik, az az Isten kegyelmének legna-
gyobb adománya! Amikor Luther. hangsúlyozza
a hitet szemben a cselekedetekkel, .akkor nem
az igazi jócselekedeteket ostorozza, hanern azt
a cselekedetieskedést, mely ceremoniális és
képzelt jócselekedeteket az erkölcsi cseleke-
detek fölé helyezi. Tehát nem tartja, azt jobb
cselekedetnek, ha valaki kolostorba megy es
ott konternplatív életet folytat, mintha valaki
családot alapít és családjáról önfeláldozóan
gondoskodik. Vagy nem tartja jócselekedet-
nek s érdemszerző cselekedetnek példámák oká-
ért azt, ha- valakic.pontosan megjelenik' a rni-
sén és 'elmond 100 imádságot, mintha valaki
emberi hivatását híven teljesíti. De legjobban
elítéli Luther a bűnbocsánati cédulák uzleti
f-elhasználását és ma sokkal többet elítélne
nemcsak a katolikusoknál, hanem nálunk is!

A cikkí ró - má r amint ez divat mos t
Németországb.an -~ nagyon fölényesen szól a
pietizrnusról. Pedig jó lesz annak békét hagy-
ni, mert mégis' sokkal többet ér az, mint az
egyházromboló theológia, mely ma Nérnet-
országban van és ami azzad őssaefügg', A hí-
res szógyártó Ritschl, aki ,egy 'egész theológiáj
iskolát alapított, óriási kőteteket írt a pietiz-i
mus ellen (lsád 3 kőtetes munkáját a meg-
igazulásról): pedig jobb lett volna, héli
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észreveszi a keresztyénség nérnet legnagyobb
ellenségeit: Lassalet. Marxot és Bebelt, mert
azok romboltak és nem a pietizmus.

A hit által való megigazulás tanát nem sza-
bad túlhajtani. Meg kell állapítani azt, hogy
mit értünk a hiit alatt, mert lehet az puszta
elhívés és lehet a cselekedetnél rosszabb igaz-
hitűség-hajhászás, Azért ez utóbbiesethen talán
igazat adunk a XVIII. században élt hódme-
zővásárhelyi református lelkésznek, Szőnyi Ben-
jáminnak, amidón egyik versében azt mondja:

»Ha majd Istentől ítéltetünk,
Főbíránktól arról nem kérdetünk,
Mit hittünk? hanem mit cselekedtűnk ?
Volt-e egymáshoz hív szeretetűnk ?«

Egy ilyen versecske, higyje el tudós szer-
zőnk, többet ér, mint az »exakt theológiai tu-
domány« millió betűje és számtalan kőtete,

Nekünk nem imponál a Luther 110. kő-
tetéből vett, kiszakított idézet sem, mert ép-
pen a mi hitelvcink szerint Lutherrel szemben
is felhívhatjuk bíróként magát az Udvőzitőt.
Magában a Szentírásban a' hités cselekedetek
viszonyára nézve jobb felvilágosítást nyerünk,
mint az »exakt tudomány« összes górcsöves
vizsgáLatából és téves kővetkeztetéseiből.

üdvözítőnk 'elítéli a dicsekvő cselekede-
teket a farizeusról és a publikánusról mondotf
példázataban és dícséri az. alázatos és tőredel-
mes hitet. Azután a végítéletról szólva, elutá-
sítja magától a hitükkel kérkedőket és ma-
gához szólítja azokat, akik kőnyörűlve size:
rencsérlen felebarátaikon, tettel is bebizonyí-
tották azt, hlogy hű követői. Azért rnenjünk
csak a Krisztushoz, a Szentíráshoa és nála
keressünk választ az élet legnehezebb kérdé-
seiben ls tegyűk félre az »exakt theológiai tu-
domanyc-t minden górcsövi kísérleti vizgála-
taival és diagnózisaival egyetemben és ne te-
reljük egyházunkat mi is' a kétes és elbizako-
dott theóriák babilóni fogságába!

D. Sz,eberén,y,i Lajos Zs.

II.

Amikor engedtem annak a lelki kényszer-
nek, amely Dr. Viszkok Lajos cikkének elL.;
olvasása után válaszolni, illetve a cikk nyo-
mán kelt gondolataimat leírni kényszerít, szá-
moltam azzal, hogy cikkíró szerény soraimlat -
»a valódi baj előtt szernethunyó, félelem-szülte,
naív és amatőr« hozzászólásnak fogja rninősi-
teni csak azért, mivel véleményern az övével
ellenkezik' és nem exakt tudományos eljárás
eredménye .•

A legtisztább öntudattal vetem alá magam
ennek a szekatlan hangon beígért minősítésnek,
mert alapelvül az exakt tudományos eljárással
szemben éppen a _gyakorlatiasság szempontját
választottam.

Kétségtelen ugyanis, hogy exakt tudomá-
nyossággal ,egy theológiai tételt lehet vitatni,
ele a gyakorlati vallásosságra gyak!~lati kelJ
resztyénség területén az exakt kutatás nem

mindig, sőt igen ritkán vezethet helyes ered-'
ményre. Már pedig, amiről cikktró fenti cím
alatt ír, az agylakorlati keresztyénség életkő-
rébe tartozik.'

Elsősorban túlzásnak kell minősitenünk
azt, amivel a cikkíró az általa is képviselt e van--
gélikus egyházunkat vádolja. Kétségtelen, hogy
bajok vannak bőségesen, de kétséges, hiogy
ilyen rövir; úton ilyen kemény .réktet mondani
jogunkban van-ev És ezt nem a »baj előtt sze-
methunyó, félelemszülte, naív« optimizmus mon-
datja velem, .hanern a valóság felismerése'.
Azért, mert a cikkíró tudományos vizsgálódása
közben rájött arra, hogy a hit által való meg-
igazulás tanáról.Leg yházunk tartalmi alapel-
véről az általa megfigyelt kísérleti médiumok
csak la leghalványabban vélekednek, még talán
nem lehe tI kimondani az ítéletet, hogy »egy,
házunk letért a lutheri alapról, megtagadta
önmagát, elfeledkezett legfőbb kincséröl, a
keresztyénség lényegéről magáról: a hit által
való megigazulás elvéről.« Az ilyen megálla-
pit-isok latásosak ugyan, de nem igen ~é!elr:,~
zik f.el a kornoly vizsgálódást, azért óvakodjunk
tőlük. I

Teljesen egyetértek a cikkíróval abban,
hog''- a legióbb egyházi munka a hi t,uK:tafás.
Azt is kész vagyok elismerni, hogy 'ezen a té-
ren bajok vannak, csak éppen a bajok lTIii~
lyonségére van más véleményern. Szerinte mai
hito~tatásunk ugyanabban a hibába:n Ieledzik,
mint egész 'egyházunk. Konkréten : hitoktatá-
sunk nem hitoktatás, hanem cselekedetoktatás.

Hát igen. Az is tény, hogy a hitoktatásnak
különösen az alsó fokozatain történeteket. tőr-
ténéseket, tehát cselekedetet tanítunk. De kettőt
nem szabad elfelejtenünk. Az egyik az, hogy
ezek a történebek bibliai történetek, szerit Irás,
Ige, - a másik, hogy a cselekedetek csak Ja
legritkább esetben emberi cselekedetek.

Amikor tehát bibliai történebeket tanítunk,
akkor tulajdonképen: Igét tanítunk és e,gy-
házunk legfőbb alapelvét akarjuk érvényre jU4-
tatni, tudván azt, hogy »a hit hallásból (az
Ige hallásából) van.« Jézus cselekedeteit tanít-
juk, de ezektől nem kell féltenie cikkírónak
a hit által való megigazulás elvét, hisz,' h02(-I
zájuk az érdemszerző jelleg gyanújának az
árnyéka sem férhet. Ilyenforrnára pedig csak
nem árthatunk a hitnekal Igaz, tanítjuk .erne
bellekcstelekiedetie,it is. De miért? Azé,rt, hogy
a cselekedeten keresztűl rámutassunk la. hitre,
amely a cselekedetet szülte. l \

Nem hiszem, hogy volna olyan evang.
hitoktató.v akinek nem az a célja, hogya rárl
bízott gyermekeket megtanítsa hinni. Hogy kép-
zeli el <ezt cikkíró c!ele.kedettanítáf nélkül?
Ugye, abban megegyezünk, hogy hitünk tár-
gya Jézus? Hogyan ismertetem meg azt, aki-
ben hinnünk kell, ha nem cselekedetei által.
Krisztus-szeretet és Krisztus-hit sohasern SlZÜ-

lethetik meg bennem, ha nem tudom, llljit tett
Jézus, ha nem látom, hogy a Knisztús-ihit mi-
lyen cselekedetekre képes. Ezért olvasom és
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'olvasta tom a Bibliát is. (Bár nem tartom ma-
gam pietistának. ) Hitet akarok »tanulni és
tanítani.« Igaz, hogy a hit nélküli bibliaol •..
vasás nem ér semmit, de bibliaolvasás nélkül
hitet el sem lehet képzelni. l

Cikkíró nem ad feldetet arra az általa
felvetett kérdésre: Milyen hát az' igazi hitok-
tatás? Ez kényelmes, de egy kissé furcsa ál-
láspont.

Elvileg tehát kizárt dolog hitet tanítani
anélkül, hogy cselekedetekre is ne mutassunk
rá. - A gyakorlati megoldáshoz pedig aján-
lok egy próbát cikktrónak. Jőjjön, tegyünk ld-
sérletet: ha az én tanyai iskolás gyerrnékeim-
mel, sőt ha cikkíró legértelmesebb presbite-
rével cselekedetek tanítása nélkül. rnegérteti,
hogy mi a hit, (azt nem is kívánom, hogy
felébressze benne), akkor »naí v és amatőr«
hozzászólásommal zerényen visszavonulok.
Vagy még egyszerűbben: értesse meg velem
cikkíró a megváltást cselekedet nélkül, igérem,
hogy tanításának legtüzesebb hirdetője leszek.

Hitoktatásunkban a cselekedet-tanítás nem
cél, hanem eszköz. Eszkőz a hit megértésére
és felkeltésére.

lÉs végül tény az, hogy Lutherunk idé-
zett mondása szerint még Jézusnál is előbbre
helyezte a tanítást, mint a cselekedetet, úgy,
hogy Jézus cselekedeteit szívesebben nélkiilőz-
te volna, mint szavait, tanítását. Ennek ilyen-
módon való hangsúlyozása akkor szüksége.s
volt. De hogy mennyire csak a hangsúly miatt
mondta ezt Luther, kitűnik akkor, ha arra gon-
dolunk, hogyamegváltás, Jézus szíiletésétől
kezdve, éLetén, halálán és feltámadásán át
mennyberneneteléig és dicsőséges ott-lakozá-
sáig, mind-rnind történés és cselekedet volt,
amit azonban Luther minden bizonnyal még-
is többre becsült még a Hegyi Beszéd-nél is.

Ruttkay-Mikliáln Géza.,

A Deák-téri templom.
CF:'olytatás.)

A Deák-téri templom, a XIX. század első
felében újraéledő k1asszicizáló szenem alkotása,
egyenesen a görög-római művészet formanyel-
véhez nyúl vissza, ellentétben a később láb-
rakapó neorenaissance iránnyal. Ez az empíre
stílus nálunk József nádor város szépítő törek-
véseivel kapcsolatbarr a »palatinus stílus« ne-
vet kapta s ez :a 'Iokális elnevezés megokolt,
bár maga a. stílus nérriet forrásra megy vissza,
Valóban van sajátos empíre-unk. Legkiválób-
hat ez a necklasszicizmus minden nemzetnél
az építészethen alkotott. Úral ma nálunk la 48-
as évekig tart, ekkor a nemzeti szellern áthan-
golódik ; irodalomban, művészetben megjelenik
a romanticizmus. \

Az empíre szembefordul a barokkal. a
barokk végső kihangzásával, a rokokóval ; szi-
gorúan síkokkal határolt, díszítéseiben a leg-

szükségesebbekre szorítkozó, kom.oly, ünnepé-
lyes stílus. Az ernpíre fantáziát mindig az. ér-
telem kormányozza. Talán a legarchitekturáli-
sabb építészeti irányt, nem fektet súlyt a fes-
tőiségre. Kiilőnősen a kezdetén, melyet Be-
nedek Maroellné a sík ernpíre kerának mond,
fordul szembe legélesebben az előző korok
építészetével, mintegy mindennek, ami nem
klasszikus, negációja. Később már tesz enged-
ményeket, plasztikusabbá válik.

A magyar empíre építészetnek legkimagas-
lóbb művészegyénisége Pollák Mihály, Bécs-
ben szűletett I773-ban s élt J 855-ig, Pesten
bekővetkezett haláláig. Bécsben tanult, majd
Pestre kőhtözve, Krausz János késmárici épí-
tőmester mellett volt pallér. Mikor K'rausz
meghalt, özvegyét, Bogsch Erzsébetet akarta
nőűl venni, hogy ezúton szerezzen építőipari
jogosítványt Pesten. Az özvegy hajlandónak
is mutatkozott felesége lenni, ha Pollák az
építőmesteri vizsgát leteszi. A vizsgán kifogá-
sokat emeltek ellene, dé Ietelepdését ném lehe-
tett megakadályozni, mert Hilddel együtt már
ő állt 'ekkor a kémivescéh élén. Közismert épí-
tészeti rernekei a Szapáry, Festetich. Károlyi
s az Arnannal kőzösen épített Sándor-palota,
saját palotája, továbbá a mai Angol-Magyar
Bank épíilete. Életének főműve az európai vi-
szonylatban is kiváló Nemzeti Múzeum és a Lu-
dovioeum ..:eredeti alakja.

Pollak is a sfk.ernpire jegyében kezdi meg
építészeti működését, amikor a Deák-téri evan-
gélikus templommal feltűnik nálunk. Ennek
a templomnald régi problémája, hogy kinek a
műve tulajdonképen l? Egyik rész, kiilőnösen
az egyházi férfiak, Polláknak tulajdonítják,
míg nyomtatásban állandóan azzal a vélemény-
nyel találkozunk, hogy Pollák csak .pallérja volt
Krausznak és halála után ő fejezte he az
építkezést, tehát nem tudni, mennyi Írható
egyiknek, mennyi a másiknak a számlájára. A
tervek pedig, meiyek a kétségeket eloszlathat-
nák, nyom nélkül elkallódtak, Keresterru a
Deák-téri egyházi levéltárban, a kerületi }e-
véltárban, a Mérnök és Epítész-Eg yesület
kőnyvtárában és a fővárosi levéltárban, ered-
mény nélkül. Sajnos, a városszépítő bizott-
ság csak 1808,-ban alakult meg: s így la he ter-
jesztett tervek között a templom még nem sze-
repel. Valószínűleg Doleschall, egyébként alap-
vető fontosságú rörrténeti munkája szolgált a
tévedésnek alapul. Egy helyen azt mondja,
hogy az előmunkálatok közben elhalt Krausz
János terve szolgált az építkezés alapjául. E(zt
több cikk átvette tőle. Rokken Ferenc, a His-
tória I930. számában ezt mondja: »A.7; épít-
kezés lassan haladt előre, egyrészt a nagy
pénzhiány miatt, másrészt a tervező építése el.-
halálozása következtében.« Benedekné említett
könyvében így ír: »Krausz J ános kapta a
megbízást, Pollák csak a segítőtársa volt és
Krausz halála után befejezte az építést.« Bier-
bauer Virgil hasonló szellemben nyilatkozik.
Ezzel szemben az átnézert jegyzőkönyvekben
rábukkantam az 1779. áprilisában 'tartott con-

I
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vent jegyzőkönyvére, amelyben elhatározzák,
hog y: »der Bau der Kirche, sobald als möglich,
angefangen werden soll.« Szóval az építkezés
akkor még nem kezdődőrt meg. Ugyanez, .a
convént a köve tkező pontokban arról vitatko-
zik, hogy ki legyen az építőmester. (Szontagh
inspektor pl. Jung építészt ajánlja,') Végül ar-
ra a megállapodásra jutnak, hogy Krausz Já-
nos özvegyének építőmesterét, Pollak Mihályt
szólítják föl, nyújtsa be vázlatos terveit a
convent köve tkező, májusi űlésén, Krausz tehát
már az építkezés megkezdése előtt halott volt
s a terveket is Pollák készítette. Krauszról e
helyen történik ugyan megemlékezés, de csak
annyi, hogy. sokat épített az 'evangélikus egy-
háznak. Ezen az: alapon, úgy hiszem, eldöntött-
nek vehetjűld ezt a vitás kérdést.

A templom eredeti alakjáról három metszet
maradt fönn, az 1867-75 közti külsejéről pe-
dig egy fotográfia. Legkorábbi ábrázolása
1838-ban keletkezett a nagy pesti árvíz, idején,
mikor a magasan épült templom semmi kárt
nem szenvedett, sőt sok árvízkárosultnak adott
menedéket. Ez' a jelenet látható a képen. A
negyvenes évekre tehető az Ú. n. Vasquez-met-
szet, mely Vasquez Károly »Buda és Pest sza-
badkirályi városának 'tájleírása« c. kőnyvében
jelent meg. Készült egy metszet a szabadság-
harc utáni években is, másolata megjelent a
Jókai-Rákosi »Képes szabadságharc történeté«-
ben, - színes másolatát őrzi az eg yház ...-lel:
készi hivatala is. Ennek a három metszetnek
alapján kell tehát megkonstruálnunk a temp-
lom eredeti képét, - kár, hogy a metszeteken
nagy eltérések találhatók. Legkevésbbé hite-
les a legutóbbi, mely a Kossúth-bankók elége-
tését mutatja templomunk előtt. A cselek-
vény szempontjaból mellékes lehetett a festő-
nek a természeti hűség, Ez a kép tér el leg,-
inkább a másik kettőtől: nem' kevesebb, mint
három kaput tüntet föl a homlokzatori s min-
den kapu fölött egy-egy ke rek ablakot. Hogy
a homlokzatnak sohase volt ilyen képe, egé-
szen biztos. A másik két kép jobban megegye-
zik. Ezeken a négyszögalakú nagy ajtó két
hatalmas dór fejezetű pillér közt van, aJZ ajtó
fölött pedig az ernpíre jellegzetes félkörablaka
látszik, sugaras beosztású üvegmezővel. AIzJ ár-
vizet ábrázoló kép csak a hornlokzatot mutatja,
a bankóégés és a Vasquez-metszet már a tér_
felé néző 'egyik oldalfalat is, mely úgylát-
szik, ablakközként ugyanolyan félpillérekkel
volt tagolva, mint a homlokzat alacsonyabb pi-
laszterei. A homlokzat két sarkán egészen a
pá'rkánydiszítésig felnyúló masszív félpillérek
álltak egyszerű dór fejezettel.

A kapu és a na,gy pilaszterek közti fadré-
szekben téglaalakú falmezők vannak berné-
lyesztve. Megvan ezeken a mets:zeteken a ma is
fontos díszítőelem, a kőrbenfutó, hatalmas pár-
kány is, úgyszintén a jellegzetes domború tető,
mely nagy tömegével egészen elnyomja a kis
tornyot. - Pollá'k rendkívül takarékosan bánt
a díszítésekkel, a sík ernpirenak legszigorúbb
formáját választotta. Egyetlen' hajóból áll a

templom, apsisa pedig egyáltalán nincs: az
egész egy nagyméretű terem. Mint -Hittrich
megjegyzi, kevés szóval akart sokat rnondani,
Természetes, hogy a fiatal építész tehetsége
nem forrott még ki ebben az időben, a temp-
lom első önálló rnűve volt. Nem mondhatjuk
a templomnak ezt a megfogalmazását oly
nagybecsű és aranyaiban megkapo alkotásnak,
mint későbbi épületeit, érezni mé.g ezeken a
képeken némi nehézkességet. Bizonyos, hogy
az egyház pénetelensége is megkötötte Pollak
kezét, hiszen, mint említettük, eredetileg, díszes
oszlopos 'előcsarnokot terveztek a bejárathoz.
(Folytat juk.) Dr. Győry AroJ,nJm.

Evangélik~s arcképek.
Bulyovszky Gyula

Az első, amit Bulyovsz'lfY Gyulával kap~solat-
ban fel kell jegyepnem az, hogy tévedésben vannak
az összes lexikonok, életrajzgyfijtemények, valamint
az irodalomtörténeti könyvek is, mikor Bulyovszky
Gyula seűletéei évét 1827 -ben állapítják meg. Ez-
zel szemben tény az, hogy Bulyovszlry Gyula 1826-
ban seiiletett. Rákoskereseturoti a Községháza falá-
ba helyezett emléktábla hirdeti emlékátJ:

»Emiék gyulafalvl Bulyovszky Guulának, a haza
érj oa magyar irodalom körül szerz ett érdemei elisme-
réeéűi Rákos-Keresetur közönsége. Itt seiiletett 1826.
évi április 5-én. Meghalt 1883. évi április 17-én Bu-
dapesteru« '(,

Hogy, Buty.ovszky Gyúla té.nyleg 1826-ban szűleieit,
igazolja a rálwskereszluri evangélikus egYház anya-
könyve is, melyne.k adatait ottlétemkor Kosa Pál tisz-
telendő ur lf#;ötelező sziuesseqqel adta rendelke-
zésemre.

Már a Kerepesi-uti Temetö Költészete ctmu
munkám megírása alkalmával is tapasztaltam azt,
hogya lexikonok, éle.trajzgyiijt(],ntények szűletéei és
halálozási számadatai között sok tévedés van. Ujab-
ban készülö munkám még nagyobb mériékben seol-
gáltatja il hel!Jesbítés.~et. Sajnálatos és figyelmez!,·
tető jelr!:nség ez, mely sürgős és mulaszthatatlan
eüenoreeet es kiiqazítást kooetel.

Bulyovs3.,k!J Gyula a magyar irodalom ielese: kö-
zött, foglal helyet. Költő, író és lapsze;r'.ke,szW volt.
1848-ban résztvett a márciusi ifjuság mozqalrnában
s egyike volt azoknak, akik előre hirdettél, a ma-
gyar szabadság feltámadását és előkészítették erre a
magyarság hanquiatat-

A szabadságharc után tevékeny írói munkássáqo!
fejtett ki, Egyik megalapítója s első müvelője volt
a hirlapok tárcacikke~n:ek és könn.,y,eJ,dstílusával,
eeetlernesseqéoel azt rövidesen nagyon' népseerüoé
tette.
- 1853-/)an nűűl uette a magyar selnműoéseei egyik

J:egin1agyobb b.üszk'es:égét, Sziüí:gyi Lillát, aki Bu-
és állandóan külföldön tartoelcodott, de Bulyo,!szky
lyovszky Lil.la néven később nemet színésznő le.tt
Girusa Magyarországon maradt.

1860-ban megalapította a »Nejeleits« cimü szép-
irodalmi lapot, mely példátlan nepseerüseqruse ör-
vendett és írói nepét országosan ismertté tette. Itt
jelentek meg nagyszerü tárcacikkei. költeményei és
komoly birálatai.

Mint színmüíró is jelentékeny sikereket ért el.'
A »Pest éjjele, »Oreqeknek bajt okoz a szereleme
és a Pusiá cimü setndarabiai sokáig voltak a
Nemzeti Seinluis műsorán.

Iroi munkássáoának legszebb sikertius idejében
{[ml/gy is gyeng'e szeroezetét betegség támadta meg.
Kiesett kezébŐL a toll idő előtt s alig 57 éves ko-
rában "halb meq, 188S-,ban Budapesten. Ravatala [o-



6. oldal EVllNGÉLIKUS SLET 33-34. szám

lett írólársa, Győry Vilmos pesti let~sz mondott
nagyhatásu bucsuztatót. Hamvai a kerepesiuti teme-
tőben nyugosznak e, • ,

Nagyszabásu irodalmi hagyaték maradt utan~J
Számos ví{li elbeszélés, két kötétre való verses epz-
gramm az 1847-48-iki országgyűlés szereplőiröl iroti
szatírikus versek, több ezer tárcacikk és cseoeqés,
bizonysága annak, hogy Bulyovszky Gyula nagyon
termékeny író, volt.

Evangélikus egyházához haláláig hű és áldozatos
maradt. Irodalmi munkáiban gyakran. találkozunk
olyan részletekkel, me1.yek mély és meggyőződéses
vallásosságáról éti hitéhez való raaasekodásro; tesz-
nek tanuságot. Legyen emlékezete áldott és örök-
kévaló! Károsy Pál.·

Hit által.
»Azt tartjuk Dehát, hogy az ern-

ber hit által igazul meg, a törvény
cselekedetei nélkiil.« Róm. 3,28.

Az ernber régen észrevette, hogy a hit-
nek milyen óriási er,eje van. Ma sem túlo-
zunk, ha azt mondjuk, hogy a hit csodákra
képes. Jézus egyike vo.lt a hit legnagyobb sze-
relrneseinek. Senki nála jobban nem hra;ngs~.l
lyozta és képviselte a hit erejét Ié,S jelentő-
ségét. (Mk. 9,23.). Betegeit a hitüknél fogva
gyógyította meg; (Máté 8,13; 9,1; 9,22; 9,29;
János lev. 9,38, stb.). Ha valakin nerru Iehetett
segíteni, azt azzal magyarázta, hogy laz illető-
nek nem volt hite, Amikor egyszer a tanÍfi.J
ványai kudaroot V1a;l10ttak, Jézus azzal okolta
meg, hogy nem volt bennük hit (Máté 17,~o.).
Szülőfőldjén, az övéi kÖ'Z1tazért nem tudott
csodát tenni, mért nem volt meg bennük a
szükséges hit (Máté 13,58.). Hitet kíván Má-
riától és Mártátél is, amikor Lázárt feltá-'
masztja (János ev. 11,40,.). Annyira, megy a
hit értékelésében, hogy még az ismert s a mai
ember szemében túlzásnak feltűnő nyilatkoza-
tot is megkockáztatja: »Ha mustármagnyi hit•.
tel bírva mondjátok ra hegynek: Menj innét
amoda! - elmegy ... « (Máté 17,20.).

'Micsoda hát az,' mely ilyen és ehhez ha.!
sonló nagy dolgokra képes?

Nem kűlsőség, nem ceremónia, nem is
ú. n. vallásosság. Hanem a belső lelki erők
összefogása, egyetlen-célra-rrányi tása, ennek a
célnak állandóan és minden kőrülrnények közt
a szem előtt tartása. A rendűletlen bizalom és
reménység abban, hogya;mit az ernber akar,
az meg is valósul. Vallásos értelemben: az
ember egész egyéniségének Istenre való kon-
oentráltsága, az akaratnak, a vágyaimnak, a
gondolataimnak teljes és tökéletes átadása Is,,-
ten és az ő földi képe, a Megválto számára
(János lev. 12,44.). Hiszek, ha magam teljesen

. Istlen szolgálatába, pa;rancs:aalá állítom. Ami-
kor nem: akarok mást, mint amit Isten ak/ar,
nem tudok jobbat, mint 'amit Isten rendel,
nem tudok bölcsebbet.mint amit Isten paran-
csolt és azt, hogy én ennek a parancsnak fől-
tétlenül engedelmeskedjern. Az ilyen hit, az;
Istennek való ilyen tökéletes önátadás, a' he-

léje vetlett abszolút bizalom, sorscml életems
boldogságom teljes ráépí tése és tőle fü,ggővél-'

tétele: ez az, amit ő kíván, ez az, ami a helYlejs
viszony Isten közt és köztern, ez ae, ami engern
már itt a földön megingathatatlan és kimerít-
hetetlen lelki erővel lát el, ami minden külső
nyomorúság mellett üdvösséget ád.

Nem azért és nem úgy, mintha nekern ez .
az üdvösség lenne a legfőbb célom. Hiszen ak-
kor Istent eszközként használnam »üdvősség«-
em érdekében. Akkor nekern fontosabb len-
ne az üdvösség, mint Isten. Az üdvösségem,
éli boldogságorrr lenne az én hamis istenem, a,
bálványom. Nem is azért hiszek, mert a .hívő
ember erős és nagy dolgokra, »csodáke-ral ké-
pes. Hiszen akkor az erőt; a hatalmat, a ké-
pességeimet tartom Istenemnek, a legfőbbnek.
Isten és Istenhe vettett hitem eszközzé ala-
csonyul önzőérdekeim szolgálatában, Nem is
azért fontos a hit; mert a hívő ernber jó ern-
her, erkölcsös ernber. Vannak, akik a vallást
kizárólag azért becsülik valamire, mivel azt
hiszik, hogy a vallás jó szolgálatokat tesz ~
erkölcsnek. Az ilylen ernberek istene az.erkölcs.
Az ·ilyen felfogás pedig bálványimádás. Isten
itt is eszközzé alacsonyul le, mely mögött
nagyon is kilátszik az 'emberi érdekek lólába.
Nem. Istent nekem önmagáért kell tisz-
telnem. Istennek önmagáért kell engedelmea-
kednem. Nem azért, mert így csodákra leszek
képes .. Nem azért, mert így jobb leszek a
világ szemében. "Nem azért, mert a vallásos-
ságornból haszna van a köznek és önmagarn-
nak. Istent Istenért kell szeretnem, Tekintet
nélkül minden másra. Igy van ez már 'Ott is,
ahol ernberek közt mélyebb személyes kapcso-
lat áll fenn. Mit szólna a barátod, ha meg-
tudná, hogy azért vagy vele jóban és azért
keresed a társaságát, mert . hasznot remélsz
tőle? Mit szólna a jegyesed, a házastársad. ha
észrevenné, hogy vele kapcsolatban előnyőkíre
számítasz és segítségukkel érdekeidet akarod
előmozdítani? Mit szólnának az olyan ssülői szere-
tet re , mely azért' neve] gyermeket, hogy be-
lőle nyereséget húzzon? Mit s~ól!nánk"a7Jolyan
fiúi szeretetre, mely szüleihez azért ragaszleo •.
dik mert az érdeke? Ha már gJ'la111óemberi
életűnkben is hitványságnak tartjuk a, haszon-
lesést, mennyivel inkább kell elitélnünk az
olyan vallásosságot., mely Istent önző céljai
szolgálatába-akarja állítani, mely Istenből hasz-
not akar húzni, mcly Istent nem magáért tisz,
teli, féli és szereti l

Ez az értelme annak, amiért Pál apostol
és Luther Márton Ágostonnalegyütt Jézus
nyomdokain tanítja a hit egyedüli jelentőségét
és egyedül űdvőzítő mivóltát. Ennek az érde-
kében ítélik el a legtisztább erkölcsöt is., ha
az valakinek az istenévé Iesz. E'zéit tartja FáI
ap.ostol bűnnek a jócselekedetet is, ha az nem
hitből ered (Róm. 14,23) és azt .gondolja,
hogy a jó nagyobb Istennél, vagy, .hog y 1St-

tien is a jóért van és belé vetett hitünk .azrél!t
ér valamit, mivel így jobbakat tudunk .csele-
kedni. Az egyetlen abszolút kincs Isten, Vele
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szemben nem lehet más álláspontom, mint hogy
fenntartás nélkül átadom magam neki. Anél-
kül, hogy jobbra-balra sandítanék, mi lesz
az eredménye és kővetkezménye ebben a vi-
lágba:n.* De ennek sok akadálya van. Ami
pedig az értékénél fogva elválaszt Istentől, .~"
bálvány. 'Mennél fényesebb ez a bálvány, an-
nál veszedelmesebb. A legveszedelmesebb bál-
vány, épen, mert oly nágy világi értéke van, az
erkölcs, a jócselekedet. Sok ernber nem is jut
túl rajta. Ezt tartja Istennek, 'ezért nem is jut
el soha Istenhez és az igaz hithez. És mert ez '
így van, azért merészkedik Pál apostol .arra a
vakmerő kijelentésre, hogy a tőrvény (a tíz •.
parancsolat )** cselekedeteiből egy halandó s'em
igazíttatik meg (Róm. 3,20.). Még nagyobb
bátorsággal vallotta Luther Mártonunk ugyan-
azt az igazságot, amikor kijelentette, hogy egY'~-
dül hit által üdvözülhetünk.

N em tudom, megérti-e az olvasó, amit
mondani akarok? Tudom, sokan, beállnak so-
raim nyomán azok táborába, akik Pál apos-
toltól fogva Luther Márton ko rán át megbot-
ránkoztak ezen a tanításon. Ma ,erreanll1ál
nagyobb a lehetőség, mivel oly időket .élűnkí,
amikor még a lutheri egyház is .letért a helyes
útról, bálványoknak gyújt gyertyát, amikor pl.
magát a kult ú ra, a j6 erkölcs, az -emberi elő-
rehaladás etc. szolgájának valljia,,· ezzel kíván
magának propagandát csinálni a többi vallá-
sokkal szemben és iarra hivatkozik" hogy neki-
ilyen meg ilyen kiváló emberei" történeti ér-
demei vannak" hogy az ő hivei .kőzt a legke-
vesebb a gyilkos és a betörő, ellenben a leg-
több a közéleti kiválóság. Nem mondom hogy
ebben ne találja örömét az evangélikus em-
ber. De jaj nekünk, ha hitünkhöz csak azért
ragaszkodunk, mert belőle ilyen vagy arnolyan
hasznunk van, még ha az a haszon a leg!~
nemesebb és le,gértékesebb kultúrjó is. Hiszren
akkor az: bálványunkká lett, amely mögött Is-
ten nincsen.

* »Gewíss, finden sich víele, welche die Güter
zur Linken, die irdischen, um Gottes willen für
nichts áehten und gerne preisgeben, wie die Juden
und die Ketzer, aber gar weníge, die auch die!
Güter zur Rechten. die geistlichen Güter und die
gerechten Werke' für nichts achten, um Christi
Gerechtigkeit willen.« »Bizonyos, hogy sokan van-
nak azok, akik a balfelöli javakat, nevezetesen a
földieket Istenért semmibe. se veszik és szivesen
feláldozzák, mint a zsidók és az eretnekek, de na-
gyon kevesen, akik a jobbfelől való javakat, a szel-
lemi javakat és a jócselekedeteket semmibe se ve-
szik Krisztus igazsága miatt.« M. Luther, Vorlesung
über den Römerbrief 1515/1516. E. Ellwein for-
dítása. 2. kiadás. München, 1928. 4. o.

** »Unter Gesetz ist an dieser Stelle, d. h. im
ganren Kapttel. das Gesetz Mose in seiner Ge-
samtheit, wo die zehn Gebote stehen, wo Gotteslíebe
und Menschenliebe geboten werden.« »A törvény
alatt ezen a helyen (a római .levél 2. fejezetéről
van szó) t. i. az egész fejezetben Mózes törvénye
értendő a maga teljes egészében, amelyben a 10 pa-
ranesclat található, ahol Isten iránt és embertár-
sainkkal szemben szeretetet parancsolnak nekünk.«
M. Luther, Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516.
E. EUwein fordítása. 2. kiadás. München 1928. U· o ,

Meg kell végre értenünk, hogy ISten. ,pn-
magában fontos és őnmagáért érték, úgy-
annyira, hogy ha arról lerune szó, .hqgy Isten-
hitem nekem nemhogy hasznot nem hajt, hanem
éppen áldozatokat kővetel, 'n.emhogy:a tekin':'
télyemet nem emeli, hanem 'embertársaim, »hit •.
testvérern« gúnyját és megbotránkozását váltja
ki, nemhogy földi életemet nem teszi boldoggá,
hanem az üldöztetés és a nyomorúság .gyerme,·
kévé tesz, úgyhogy »éjjel-nappal hulló köny-
nyern lesz nekem: a kenyerem«, életem a nagy
küzdelemben f~lőrlődilc s én mint égő fáklya
áldoztatom 'meg meggyőződésem oltárán: ne-
kem akkor is örömmel, alázatosan, engede-
mesen kell követnem Isten parancsát, se jobbra,
se balra nem nézve, egyedül elhivatá'som cél-
ját tartani szem előtt s még ar ra se szární-:
tani hogy ezért majd .~ másvilágon myerek kár-
pótlást. Nem, nekem nem, a másvilágért, nem e
világért, hanem egyedül önmagáért fontos
Istc.i. Önlr,l~,Ié:rl szetetem őt, tisztelem, t·>
szem akaratját; amint arra lelkemben pamancsot
ád mert sem égen, sem földön nincs nagyobb
boldogság, nagyobb kincs, mint benne élni, ne-
h szolgálni, őt szeremi.

- Ezt akarta Pál apostol és Luther Márton
a maga idejében észr,evétetni és képviselni.
Ez az a pont, ahol minden más, »keresztyén«
felekezettől különbözünk. Ez a:z: a talentum,
amelyet Isten kegyelme nekűnk -~dott, mint
olyanr.. arnelvet rninden máshoz képest 'egyet-
Je~nek ktell tartamink. Ha fentiek melgobotrállr
koztatnak, ev,angélikus olvasó, ju;;s~,m e,sz~d.-
he, hogyegyházadnak ezt a, 1e&dragabb .orok-
ségételrejtétted a Ieledés ~:a.n~]áb~. Nem le?-
ne itt az ideje, hogy feleszmélj es kiássad, amig
nappal van?

Dr. theol. viszkok Lajos.

Könyvismertetés.
Á házasság, a család és a gyermek.

Kálvin Könyvtár 10-11. szám. Okos Gyula, Szabó
Imre, Dr. 'Tuny.ogi Szűcs Kálmán,. Dr. S~entpéteri
Kun Béla, Muraközy Gyula, Dr. VIktor János, Dr.

Gyulai Ernő előadásai. Bp. 1935. 115 oldal,

Azok az előadások, melyeket a filzet tar-
-tal maz , a magyar protestantizmus érdeklődé-
sére rfiéltán tarthatnak számot. Mi is azt ki-
vánjuk, hogy minél többen megismerjék ezt
az értékies kis könyvet.

Azelőadások témája mögött ma már na~y
irodalom van. A legfontosabbakat sziikséges'
megemlíteni. Inte.rkonfessionális szempontból is
abszolut érték Elert: Die Ehe im Lu thertom.
Magyar nyelven a kővetkező tanulmányok je-
lentek meg: Az igazi házasság: 1(.0111l0ly Sózó
ref. vől.egénytekhet és ref. menyasszonvokhoz.
Kriston Endre: Emberfészkek (kat.), Bangha

'Béla: Házasság és válás, Bangha Béla: A'
gyermek és a házasság (kat.), Blázovich [ákó :
A legfájóbb válság (kat.), [ámbor László: A
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hetedik házasság (kat.), Bilkei Ferenc: Mi-
ért tiltja a katetikus egyház a vegyesházassá-
gok.at? (kat.). Ezenkívül majdnem valamennyi
protestáns és katolikus heti 6s1havifolyóiratok-
ban kezölt tudományos és népszerű Cikkek.

A,Kálvin könyvtár ezen száma, illetőleg ,31z
előadások aktuális kérdéseket ölelnek fel s
egészen a magy,ar viszonyok ra alkalmaztattak.
A lelkész előadók romantikus és legyházi han-
gokat szólaltatnak' meg s ügyes d ialektikávaj
akarják az exisztenciálisari megérthetőr tettekké
formálni, a világi előadók jog'i szempontból
vizsgálták a kérdést s arról győznek meg ezek
az előadók, hogy 'ergynázaink pDesbi1:1el1eihen
és laikusaiban él ma az az egyházhűség, amely-
re olyan égető szükségünk van. Ugy látszik
kialakulóban van jogász.aink között is az' a
felfogás, amely a magyar protestáns érdekek-
nek legjobban megfelel s a magyar törvé-
nyek szellernét is meg akarja őrizni.

Az előadások meggyőző ereje é.sbizonyság-
tevő hangulata! valószerűvé tesz i előttünk azt,
hogy sem a Serédi-féle elgondolás, sem a-
katolikus a'kcióidevágó törekvése nem! tud
könnyű di.adalt elérni hazánkban.

Örőrnmel láttuk azt, hogy Dr. Karner Ká-
roly egyeterni tanárunk statisztikai munkáit
Tunyogi Szücs Kálmán előadása komoly fi-
gyelemre méltatta.

/

*
OUo Zarek: EJty nép szerelme.

Kossuth Lajos életregénye. Herezeg Ferenc elősza-
vával. For-dították: Sebestyén Károly és Horváth

Zoltán. Bp. 1935. Két kötet 565 oldal.

Két okból érdekeln1Ínket ,ez a könyv:
külföldi ember írt magyar emberről életre-
gényt, másodszor azért, mert a regényhős ha-
zafiúi és politikai élettevékenységét evan-
gélikus voltából akarja Ievezetni. .

A mai magyar. irodalomban nagy divat
életregényeket írni os talán még nagyobb div
vat ezeket olvasni. Arra az olvasók kőziil ke'..•
vesen gondovnak, hogy így az irodalom esetleg
jóakaratból megmásítja a történelmet. Az át-
értékelő tőrténelern mellett a mai magya·r
regények talán nem mindenben szolgálják a
nemzeti nevelés érdekeit. Harsányi Zsolt tüne-
ményes és megkapó nyelvtehetsége és izzó
protestáns hazafisága mellett 'egy sereg olyan
tehetség .akar kiugorni ezzel iaz új stílu:s.sal és
ötlettel, melyet a pedagógusok nagyobb' fi-
gyelemre méltathatnának.

Maga az. életregény egész röviden három
pontban jellemezhető: Zarek, ahol mód és al-
kalorn kínálkozik, Kossuth evangélikus voltát
előtérbe helyezi. Elmondja, hogy a vallásos
evangélikus házban Kossuth László, az apa,
házi áhítatokat tartott, fiával megismertette a
Bibliát, édesanyja az eperjesi vértanú őseinek
tő rténelmét mesélte el fiának, az otthon evan-
g'élikus vallásos levegője volt az, ami az if-
jút leghatásosabban befolyásolta. Ezekből a
gyermek és ifjúkori benyomásokból vezeti

Le Kossuth függetlenségi s a néppel együtt
való érzését, munkájának a prófétai elhivatott-
ságban való elmélyülését s a magyarságba
ve.tett ~1~tét is. Kossuthot olyannak mutatja,
mmt akinek élő keresztyénsége közel jár az
öskeresztyénség paruziás gondolatvilágáhoe,
nagy elhatározásai előtt lelki feszültségét a
Luth~r wormsi magatamásahoz hasonlítja s
annyira magyar protestánsnak látja. őt, hogy
a:TIerikai útján azt rnondatja Kossuthtal : meg
akarom menteni Luther és Kálvin magya,r né-
pét.

Bizonyosan nincs hazánkban evangélikus
ember, aki nem szívesen elvasná ezeket a meg-
jegyzéseket, leülönösen érdekes e kőnyv ma, ami-
kor úgy a politikai, mint a történelmi felfogás
Kossuth érdemeit eléggé leértekeli. A könyv
másik érdekessége Kossuthnak akortársakkal
való szembeállítása. Széchenyi alakja oe regény
'Olvasói előtt: a katolikus arisztokrata gőgjébe
van öltöztetve. Kossuthot nem érti meg, félti
az Ő. műkődésétől az országot s ellene úgy
szövetkezik Széchenyi még Metternichhel is,
ami a legnagyobb Kossuth imádónak sem es-
hetik jól. Szellemtörténeti és modern psychelo-
giai beállításban Kossuthnak azt a beszédét,
amelyben Széchényit a legnagyobb magyarnak
mondja, gúnyos szatírának jelenti ki. Elesen
rajzolja meg azt a jelenetet is, amikor Széche-
nyi a börtönt viselt politikust a Nernzeti Ka-
szinóból i kizáratja, Viszont Metternich alakját
majdnem szimpatikusnak rajzolja. Ö la. bölcs
filozófus, akire a magyarnak nem szabad hara-
gudni, hiszen még Kossuth is megértette őt.
Kínosak azok .a részek, ahol Kossuth és Görgey
féltékenykedő párharcai kerülnek az olvasó
elé. Nagyon keveset ír Petőfiról és J6kJai116l.

Harmadik érdekességie a kőnyvnek az,
hogy 'ez is kőzöl olyan intimf tásokat Kossuth
életéből, amelyeket szívesen elnélkulőztűnk v'Ü1-
na. Zarek az Andrássy Katinka grófnőhöz
való viszonyát írja meg. Bántó ez a beállítás ..
ahogy a grófnőt a sors keze szerepéhez jut-
tatja s merész az a képe is, amikor a nag y
magyar külügyminiszter, gr. Andrássy Gyula
megindulását részben Kossuth műkődésébez kő-
ti.

Nagyon kiváncsian várjuk a magy.ar ka-
tolikus sajtónak .e könyvről elkövetkező klri-
tikáit. - -_

Dr. H. Gaudy, Da:Sz/''5.
I

Egyéni és egyetemes emberi
szabadságjogok.

Elismerjük, hogy az istentiszteleti rend
rnegá llap itása és bevezetése evangélikus egy-
házunkban püspöki jog, amely a történelem
íejlődése alapján lett azzá. Ezt a jogot ennek
következtében tiszteletben is tartjuk és azt érin-
reni sem akarjuk. Az istentiszteleti rend kérdé-
sénél e tekintetben tehát nehézségek nem me-
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.rűlnek fel. Mi lehet tehát mégis az oka, hogy
valahányszor ez az ügy egyházi életünkben
felmerült, rnindig megfeneklett s a kész 'egye-
temes vagy kerületi istentiszteleti rendet
minden egyetemes, vagy kerületi közgyűlési
határozat, v'agy püspöki leiratok dacára sehol
be nem vezették s maradt minderi a régiben?

'Én ezt .a tényt a bevezetés módszerének
hibás voltából állapítom meg. Meg vagyok ró-
la győződve, hogy a mostani munka eredrné-
nye is meddő marad, ha a kellő körűltekin-
rést és tapasztalatot a bevezetés alkalmával el-
rnulasztjuk.

Tiszteletben tartjuk a püspöki jogokat és
azokat érinteni nem óhajt juk. De híveinknek
is megvannak a maguk emberi jogai, ami-
ket tiszteletben kell tartani. Minden jogál-
lamban, vagy a jog alapján álló testületben
a vezetőség kénytelen számolni az alattvalók,
vagy a tagok jogaival új törvények, vagy új
szabályok bevezetése alkalmával, Inert ha dik-
tatórikus úton, az emberi jogokkal nem törődve
akar a Vezetőség új törvényeket, szabályo-
kat bevezetni: az önként jelentkező ellenkezés
a szándékot meg fogja hiúsítani. Az egyebe-
mes emberi, gyülekezeti jogokra nálunk an- Debrecenben többi napon át folyt a IC,e,
nál inkább kell vigyázni új szabályok, új rend resztyén Ifjúság] Egyesület (KIE) országos
életbeléptetésériél vagy bevezetésénél, l11IeTt tanácskozása, mely augusztus 18-án fejeződőttí
ezek a jogok nálunk nemcsak a Lelkiismeret be. Délelőtt a nagytemplomblan Dr. Henessy I

szabadságából, ck az evangéliumból is táp- Kálmán kecskeméti ref. lelkész, a kisternplorn-
lálkoznak. / ~ ban pedig Németh Károly ev. csperes vé ..

Meg vagyok róLa győződve, hogy az új gezte a' szentszolgálatot. Délben az ősi kellés
istentiszteleti rend bevezetése simán, zökkenő gium hatalmas: udvarán ment végbe a »tiszta
nélkül csak úgy fog sikerülni, ha ~ egyház élet« jelszavával hirdetett nyilvános nagygyűlés,
vezetősége .e~t a tényt szem előtt és tiszteletben melynek ünnepi szónoka, Dr. Merétey Sándor
fogja tartani. kecskeméti főorvos a kővetkezőket mondotta:

Mi tehát a teendő? A püspök urak meg- - Mi nem ismerünk el kétféle erkölcsöt:
állapítják az istentisztelet rendjét. - Itt pil- leülőn férfi és külön női morált, külön grófi
lanatig erre is kitérek, És ismételten kérem. és kűlőn napszámos-erkölcsőt, hanem csak
püspökeinket, sziveskedjenek az új rendben le- egyet: az Evangélium tiszta erkölcsiségét. .Mi-
hető1eg meg tartani mindazokat az. elemeket, nél magasabban Vian,valaki, annál inkább vár-
amiket a történelmi mult szentes ített same- juk tőle a jó példát a tiszta élet terén! Meg
lyek az új rend alapelveivel nincsenek ellentét-, vagyok győződve, -' így végezte szavait Dr.
ben. Kérern őket, ne vegyék át változtatás nél- Merétey - hogy az ifjúság tiszta életének ki-
kül az egyik, vagy il. másik német istentászte- mondhatatlan haszna lesz a magyar családok
leti rendet, mert az a mag yar léleknek ide- és a magyar nemzet egész jövőjére nézve,
gen. Jól van, vegyük át az abban, lefekte- Dr. Karácsony Sándor, Dr. Incze Gábor
tett elveket , d ~ a részletekben tartsuk meg és Soós Géza beszédei és a csatlakozást be-
azt, ami nálunk történelmi multtal bír. A jelentő felszólalasok után a kenferenciának
felálló éneket: »J ővel szent Lélek«. A gyüle~ legifjabb, névtelen tagja előterjesztette a nagy-
kezéti énekek: végig éneklését. Az, Udvőzletet ; gyűlés -űnnepélyes kiáltványát, amellyel a KIE
a szószéki vers - Katízelvers - idegenezerű, az egész magyar társadalomhoz: fordul. A .ki-
nem tartom .szerencsés gondolamale a szószéki á1tvány a kővetkezőképen szól:
imánlak áthelyezését az oltár elé az istentisa- »A Nemzeti KIE:-Konferenéia mintegy
teleti rend hálaadó részébe, ahol már nem kél' húszezer magyar ifjú képviseletében van itt.
a gyűlekezet, csupán hálákat ad egy rövid a magyar társadalom főldműves-, iparos-, ke-
collectaban az istentiszteletben vett lelkíja- reskedő- és hivatalnok-ifjúsága tömörült ebbe
vakért. a mozgalornba. Ennek: az ifjúságnak a nevében

Mi tehát a teendő? A püspök urak a meg- teszünk bizonyságot arról, hogy szűkséges, é r-
állapított új istentiszteleti rendet - tisztelet- demes és Lehetséges tiszta életet élni a magyar
ben tartva a hívek jogait, leküldik a gyiile- fiatalembernek is! Arról is bizonyságot teszünk
kezetekhez hozzászólás és elfogadás céljából. azonban, hogy ezt a legnehezebb' kűzdelmet
Lesznek gyülekezetek, amelyek különféle k'í- minden fiatalernber csak Krisztussal harcol-
vánságokat fognak felhozni. Nem haj 1 Meg hatja meg diadalmasan. .
kell hallgatni és az iigyet le kell tárgyafui. Bár. a magyar ifjúság legnagyobb részé..

I

Egy élő, tehát fejlődő és változó tényező rőh
van szó, az utolsó jottáig úgy sefY!.lehet egy-
ségessé merevíteni valamilyen ügyet a mi
egyházunkban. Ismételten hangsúlyoz.om:. íek-
tessuk a fősúlyt .az alapelvek b~tartására;. az
egyes r észek egymásutánjára - a részletek-
ben bizonyos szabadságot engedélyezni kell.
A bevezetést meg kell kezdeni, Lesznek gyü-
lekezetek, amelyek elfogadják. Bizonyos zavar
tehát lesz. ne csak eleintén. Szép lassan, eset-
leg csak' évek mulva -- a célt il Vezetőség
részéről szüntelenül szem előtt tartva, mégis!
csak meg lesz a mi magyar Evangélikus Sio- .
nunkban is istentiszteletünknek a rendes alak-
ja. És meg vagyok arról győződve, ha egy"
más jogait kölcsönösen tiszteletben tartjuk: na-
gyobb keserűség és nagyobb zökkenő nélkül.
Mindenesetre a bevezetés legalkalmasab b idő-
pontja mindég a lelkészi tisztségbern beálló
változás marad.

May,er Pál.

.Tiszta élet."
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nek életéhen ma még nem divatos a tiszta élet,
ime mindenki láthatja: növekedőben van a
tiszta életű ifjúság tábora! Mivel pedig nekünk
nagy.on drága. nemcsak a ma.gunk egészsége,
hanem a jövendő magyar családok boldogsága
és nemzetünk további élete is, testvéri szív-
vel hívunk minden magyar ifjút: jőjjori ve-
lünk, kővesse a tiszta életet!

Bár mindenütt a Krisztus tanításait meg-
tagadó világ: vesz körül bennünket, a műhely-
ben, hivatalban, gyárban, üzletben, mindenfelé
anyagias világnézetet kell szolgálnunk, hogy
kenyerünket megkereshessük, - kijelentjük,
hogy sem hitünket, sem erkölcsi világnézetűn-
ket fel nem adjuk! Győzni akarunk önmagunk
felett, eLe győzni akarunk mint magyárok is"
A nemzetünket ért igazságtalanságok jóváté-
telére elsősorban nem kívülről várjuk az erőt,
hanem belülről, önmagunkból és mindenekfe-
lett: felülről! Hisszük és valljuk, hogy az éJ.ő
Krisztus erő és segítség a tiszta egyéni életért
és a tiszta kőzéletért vivott kűzdelrnűnkben,
az egve~d( é? 2. nemzet számára egyaránt.
Meg akarjuk hódítani a tiszta életnek nem-
zetünk ifjúságát, mert tudjuk, hogy boldog
pc; eredménves élet csakis a tiszta élet lehet!
Err-e gyűjti erejét mindegyikünk, hogy el-
mondhassuk: ' 'erőm tíznek ereje, mert a szi-
v·em tiszta ... «

A nagygyűlés óriási közönsége peroekig
tartó, viharos helyesléssei és éljenzéssel tette
magáévá a megindító hangú javaslatot és ez-
úton kéri a magyar sajót, hogya rendklívüli
fontosságú ünnepi nyilatkozatot teljes szövegé-
ben bocsássa a magyar nyilvánosság elé.
. Sajnálattal kell megállapítani, 'hogy ezt, a
kornoly kiérést a napilapok legnagyobb része
nem teljesítette. Egész szővegében csak a
Pesti Hirlapban olvastuk. A többi lap rövi-
den és nem szerenesés kurtításokkaJ hozta,
de bőven adott hírt mindenféle pártpolitikai
dologról, melynek jelentősége meg sem' köze-
líti a magyar ifjúság problémáinak és meg,-
rnozdulásainak életbevágó komolyságú kérdé-
seit.

Hézag vallásos nevelésünkben.
Egyházunk általános gyakorlata szerint

húsvéttól pünkösdig mindenhol megtartják a
konfirmációt, Utána nemsokára bezárul az is-"
kola kapuja is. Az ifjúság a szabadság szár-
nyait öltheti már magára és vagy tovább tör-
tet felfeLé, vagy szárnyatörve bukik az élet hi-
náros mélységeibe. .

Sok áldásos elhatározást és ösztönzést vis:z
magával az ifjúság az otthonába. A hitvállalás
akaratindításai azonban nem mindig marad-
nak és erősödnek meg. Sajnos, gyakran el-
vesznek az utca divatos kőzömbösségében. Az
ifjúság rendesen nagyon hamar elvág minden
iskolai kőteléket és alkalmazkodik az előző év-
folyamok' »nagykorúsított« életrnódjához. -Ez az

az idő, amikor sokszor kiesik az ifjúság hatás-
kőríinkből. Egy részüket a konfirmáltak egye-
sületeiben, ifjúsági Luther-kőrökben, vagy a
KIE-hen vagy más egyesületekben őssze lehet
hozni, de a nagyobbik része inkább a teljes
»szabadságot« választja. Ennek a csoportnak lel-
ki éle,:~az iskolaidő alatt is külsőség volt, ame-
lyet csak a fegyelem és a tekintély tartott meg.

A lélek gyökerei táplálék híján lassan el-
fonnyadnak s így termelődnek' ki a templom
iránt közömbös ifjak. Ha a templombajáró-
kat kor szerint megfigyeljük, éppen a 12-
16 éves korban lévők hiányoznak. Van en-
nek a jelenségnek vidéken gazdasági oka
is) mert ezek kőzűl sokan cselédek, pásztorok;
belőlük kerülnek ki a gazdasági cselédek va-
:-ámapl helyettesei. De sokakat, s éppen a
jobbmóduakat a rossz példa csábítja: »számot-
tévő ifjú« akar lenni: a templom, vagy vallásos
egyesület helyett inkább a »korzöt« választja.
Tetszetős az utca életének sok csábja, az isko-

"lai hatások rnindig jobban elmosódnak s így
!'l't,,,rülel ezeknek a kerosztályoknak élete rr.ind
mélyebben a hangzatos frázisok világába. Van- '
nak, akik 'ebből a ragadós hangkörből nem
emelkednek ki sohasem, ae vannak olyanok is.
akik kellő irányítás mellett még a j-obb 01 r:-l
téríthetők. Vannak, akik felismerik azt, hogy
az f-:Clet rendesen élni nem bún, ebben a
meggyőződésben helyet kenesnek a templomban
és belekapcsolódnak a vallásos életbe is

Nagyon fontos teendő vár e tekintetben
a Ielkészekre és segítőtársaikra. Nem lehet és
nem is szabad az ifjúságot az iskolakotele-
l:"t~.:ég.üt.i.n magára hagyni. Ez a teladat ne
héz, <ie van egy módja: az ifjúsággal foglal-
kozó lelkész vagy tanító a maga lelkével és
szívének lekötő jóságával és megértésével az
eltéphetetlen ragaszkodás erejével kösse ma-
gához a fiatalságot. Az egyház gondoskodjék
helyről, ahol ennek az ifjúságnak rneleg ottho-
na legyen még akkor is, ha az áldozatokba
kerűl, nehogy veszélyes és egyre szélesedő hé-
zag támadjon az ifjúság lelkében, mert ha
az ifjúság kezd elhidegülni, nem számíthatunk
egyházi érzésű egyháztagokra. Igazi egyházi
élet csakis ott lehet, ahol a vallásos életet rend-
szeresen épink ki a Ielkész é,,, munkatár sai,
mert feladataik a gondjaikra bízott fiatal hí-
vek vezetése, okos irányítása tekintetében a
konfirrnációvalcnern befejeződtek, hanem csak
még inkább megszaporodtak.

Figvelő,
Fővárosunk egyik ultramontán szellemű

lapjának 'egyik! legutóbbi számában a kővetke-
zők olvashatók: »Bizony mi magyarok is erő-
sen érezzűk; hogy nemzetünk egységét a pro-
testantizrnus bontotta meg és pedig éppen ak-
kor, amikor a legnagyobb szükség lett volna
az összetartásna és együttérzésre. Valőság
ez, amit keservesen hangoztatnak is, hogy Ma-
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gyarországnak egyik legnagyobb csapása épp a
reformáció volt. Ez bontotta meg el magyar
nemzet egységes lelkét.«

Fáj az ember szíve, amikor ezt a mind-
untalan visszatérő tőrténelemhamisítást olvassa.
Ezt nevezik történelern-átértékelésnek ? Igy az-
után persze sikerül megfeledkezni a Bocskay.
Bethlen, Kossuth, Petőfi, Arany- és Cö rgey-
ekről, kik valarnennyien magyar fajunk és
nemzetünk igaz boldogságáért egész életűkön
át eredménn yel kűzdőttek s akiknek egyénisé-
géből annyi erő és érték sugárzott. De másfe-
lől itt van magának a jezsuiták neveltjének, a
vezérlő fejedelemnek, II. Rákóczi Ferencznek
esete is, ki éppen az ultrarnontán kapzsi túl-
kapásole révén ismeri fel az őt nevelők és állan-
dóan befolyásolni igyekvők hazafiságát és ma-
gyarellenes érzűlerét.

Sajnos, ez a fáradhatatlan hang nemcsak
hogy nem hallgat el, hanem mindig új erőt és
ismétléseket nyer azokban a kegyes kőntősbe
burkolt »vallásos« egyesülésekben, melyeknek
mindegyike hűségesen szolgálja a katolikus
egyház világhatalmi céljait. F. B.

Nemrégiben egy budapesti katolikus temp-
lomban díszes esküvőt láttunk. Az esküvőrel
kapcsolatban mise is volt. Első pillanatban
rendkívül meglepett és kellemetlen érzést éb-~
resztett, mikor a mise alatt a sekrestyes kő-
rülperselyezte az. uri közönséget. ne azután.
eszünkbe jutott, hogy két vidéki evangélikus
templomban ugyanezt az alkalmatlarr időpontot
választó buzgalmat láttuk, mikor a prédikáció
alatt vitték végig a perselyt és zavarták vele a
hallgatókat és a prédikátort vegyaránt. Azt
hisszük, hogy ilyen tapintatlanságot rnindenütt
meg lehetne ~s meg kellene szűntetni. í

f"'@)''''r'''''''''''''''''''''''''''H''''''I''''''R''''E''''K~''''''''''''''''''''''''''''l'''~"'·I
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Lukác« eu. 10:41-48.

Békességü,n,kre szolgál! Ha nem hittel keressük,
elrejtetik (il szeműnk elől. Nem látunk semmit, csak
érdekekei, szerződéseket, háborukat - és nem lát-
juk a békességet ..

A hitetlen nacionalizmus csődjét akkor is; ma is,
a háboru; mutatta meg: nem seolqal béM,f!jsségünkra!

A hitetlen uallás csődjét a templomt vásár ma-
tatja: nem seolqál békesseqre!

A hitetlen! hatalom csődjét a [arizeasokban lát-
juk: nem szolgálják a békesség1e.t.

Nem is seolqálhatiák: a békességet, mert a bé-
kesség utja: seoiqálat. A szolgálat utja: hivatás. A
fúvatás alap ja: hit!

Ozen a mult tanulsága a jelen hitetlenséqénele:
nem ism'eN!td a békességet! '

Uzem a jelf!Jri, a mult és a jövő örök l qéte miruien
embernek: ismerd meg. a békességet: Krisztus az!

- Egyházkerületi közgyűlés A dunáninneni egy-
házkerület 'szeptember 5-én Komárcmban tartja ez-
evi rendes közgyűlését. A gyűlés keretében kegye-
)e~e~ !;negemlé.kezés t?rt~nik a kerület elhunyt püs.
pökéről, D. Kiss Istvanrol is. .

- A bányai egyházkerület ez évi közgyűlése
október 4-én lesz, előző napokon a bevezetö tanács-
kozások. .

- Egyházmegyei tisztujitás, A moso ni evangé-
li,k~segyh~~megye Levél községben tartott közgyű-
lesen me,guJította az eddigi elnökség: Wenk Károly
esperes es Csatáry Elek felügyelő, ny. alispán meg-
bízatását. A többi tisztségekre is az eddigi hivatal-
nokokat választották meg. . ,

- Templomavatás. A hatvani missziói kör temp-
lomának felavatása szeptember t-éri lesz.

- A pusztavámi gyülekezet temploma fennállá-
sának 150 éves jubileuma méltó megünneplésére ré-
gi templomát kívül-belül renováltatja. A templom
belső festését Mühl Gyula festöművész, soproni rajz-
tanár végzi feleségével, Lándory Angéla, festőrnű-
vésznőve. együtt. A régi, barokkstílusban épült temp-
lom külse] éhez alkalmazkodik belső festése. Az
ízlésesen festett falmezőket az oltártól jobbra és
balra a négyevangélista müvészí ihIetreU restett
kéjile díszíti. A különálló szép barakk oltár mellett
Luther és a vele szembeni falmezőn Gusztáv Adolf
képe nyer elhelyezést. A körül határolt falmezökön
mindenütt egyházi szimbólumok és e mblérnák teszik
f.eI,lségesséa templom áhítatos bensőjet. A kiváló
festőművészek ezen alkotása által a pusztavárni egy.
ház temploma egyike lesz egyházunk legszebb temp-
lomainak. '

~ Egyházmegyei felügyelő sikere külf'öldön, Ko-
ritsánszky Ottót, a tolna-baranya-somogyí egyház-
megye m. felügyelőjét a most Brüsszelben folyó
XII. nemzetközi gyógyszerész kongresszus alelnöké-
nek választotta meg. A kongresszuson több mint har-
minc állam kikűldőttje jelent meg s a megnyitón
ott volt a királyi pár, a város polgárrnestere és sok
ezernyi érdeklődő. E kintüntetéssel ismét egyházunk
egyik kiváló, jeles képzettségű felügyelője szerzett
csonka hazánknak' dicsőséget.

- Uj alesperes. A tiszavidéki egyházmegye Pass
L~szló debreceni lelkészt alesperessé" válas.ztotta.

- Eljegyzés. Folkusfalvi Folkusházy Sándor szol-
noki törvényszéki tanácselnök leányát Zsuzsannát el-
jegyezte Dr. Viszkok Lajos szolnoki evangélikus
lelkész.

- IX. keresztyén szövetségi világkoníeren-
ciának ránk,evangélikusokra nézve legemlékezete-
sebb eseménye az augusztus 4-én a Zeneakadémia
nagytermében rendezett hangverseny volt. Ezt a
rádió is közvetltette, s gazdag müsorán megmutatta
a magyal' evangélikus egyház, hogy zenei tekintet-
ben világviszonylatban is kiállja a versenyt A bap-
tista énekkar s a Budapesti Szimfónikus Zeneker
melI-ett -íontos szerep jutott· a Budapesti Evangé-
likus Eríekkar néven egyesült Lutheránia és Fasori
Énekkar tagjainak. Franek hatásos 150. zsoltárát
adta 'elő Ádám Jenő vezényletével, s Peschko Zoltán.
orgonajátékával. Majd Schütz: Jer, dicsérjük Istent
círnü művét adta elő Kapi Králik Jenő vezény-
létével, üj ra Peschko orgonált. Külön orgonaszámot
adott elő Pesch ko Zoltán (Handel B-dur orgona-
verseny), s Kapi-Králik Jenő, ki saját pompás ko-
rálelöjátékát, a Térj magadhoz, drága Sion-t, ját-
szotta igen nagy hatással. - Igen örvendetes, s ezért
a müvészekneld evangélikús egyházunk hálás lehet,
hogy a nyári szünet okozta nehézségek leküzdés ével
ki tudtak olyan jól fegyelmezett, szép hanganyagú
énekkart állítani, mely a külföldi vendégek s nagy
tömegben megjelent érdeklődök teljes elismerését
érdemelte ki. Valóban zenei téren is kezd evangé-
likus egyházunk előretörni az utóbbi években, s ez
főleg a fent emlí tett két fiatal tehetséges művész-
karnagynak köszönhető.
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- Halálozás .. Mikolás Kálmán, szilsárkányi lel-
kész,a soproni alsó egyházmegye esperese, a du-
nántúli egyházkerület számvevőszékének elnöke, 55
eves koraban 31 évi szolgálat után elhunyt. Korai
halálát nagyszámú családja és egyházunk szívből
gyászolja. . .

- A szegedi Egyetemi Luther- Szövetség Otthona
igazgatósága az 1935-36. tanévre a Szövetség fiú.-
otthonában megüresedett két helyre pályázatot hir-
det. Pályázhatnak azon evangélikus ifjak, kik a sze-
gedi Ferenc József Tudományegyetemen, Polgári is-
kolai Tanárképző Főiskolán végzik tanulmányaikat.
A kérvényeket Egyed Aladár ev. íöesperes, ott-
honigazgató (Szeged, Tisza 1. krt. 16. sz.) címér-e
kell beküldeni. Melléklendő okmányok: kőzépiskolai
érettségi bizonyítvány, illetve egyetemi index (má-
solatban), az illetékes lelkész által kiállított e)'\-
kölcsi bizonyítvány és a szülők vagyoni helyzetet

. feltüntető hatósági bizonyítvány. Fizetendő díj havi
15.- pengő, ennek ellenében az intézet lakást, ffu.
tést, világítást, ágynemű- és törülközö-mosást nyú'jt.
Kérvények beadási ideje 1935 augusztus 31. Rész-
letesebb felvilágosításokat válaszbélyeg ellenében
készséggel nyujt az Igazgatóság.

- Beiratkozások a tiszai ágo hitv. ev. egyház-
kerület miskolci jogakadérníáján az 1935-36. tanév 1.
felére. 1. Azon végzett középiskolai tanulők. akik
újonnan beiratkozni óhajtanak, kötelesek beiratko-
zási engedélyért a jogakadémia dékáni hivatalába
benyújtandó kérvénnyel folyamodni. A folyamodási
határidő 1935 augusztus hó 31. A beiratkozási en-
gedélyért benyújtandó kérvényhez a következö ere-
deti okmányok! csatolandók: a) születési anyakönyvi
kivonat; b) középiskolai érettségi bizonyítvány; c)
erkölcsi bizonyitvany a folyamodó. nemzethüségéről
éserkölcsi megbízhatóságűról ; d) hatósági bizonyít-
vány arról, hogy a folyamodó hadiárva; e) ha to-
lyamodó harctéri szolgálatot teljesített, Károly csa-
patkereszt elnyeresének igazolása; f) közhatósági bi-
zonyítvány a folyamodó szüleinek foglalkozásáról,
vagyoni helyzetéről és arról, hogy a szülők mióta
lelknak jelenlegi lakóhelyükön. hol laktak azelőtt
s amennyiben több helyen laktak volna, mi volta
foglalkozásuk régebbi lakóhelyeiken; g) a- más Iö-
iskolaról jövők még távozási bizonyítványt is köte-
lesek kérvényükhöz csatolni. A kérvény hez 2 pengős
okmánybélyeg' és 1 pengő kezelési költség csatolandó.
Nem eredeti okmányokkal felszerelt kérvények nem
vehetők figyelembe. Beiratkozásnal zemélyes meg-
jelenés kötelező. II. Az. 1935-36. tanév 1. felében
a folytatólagos joghallgatók beiratása 1935 szeptern-
ber M 2-21i-ig lesz. Evangélikus folyamodók in-
gyenes' menzaellátásban részesülnek.

- Uj leányinternátus Budapesten. Az evangé-
likus leánygimnázium Veres Pálné-utcaí bennlaká-
sának pótlására Bűnker Jozefin v-olt nevelőnőnk VIlI.,
Rákóczi-út 10. Il. em. 3-1b alatt egyházunk fenn-
hatósága alatt álló evang. Ieényínternátust Iétesített,
Az új intézmény elhelyezése igen kedvező, központí
fekvésű, berendezése a legízlésesebb. Családias ott->
hontnyújt a vidéki gyermekeknek; jó ellátás és
gondos nevelés fogja a [.egkényesebbigény,ek,et is
kielégíteni. Evangélikusok- havi 100 P ellátási és
nevelési díjat fizetnek. Mivel csak korlátolt számú
hely áll rendelkezésre, ez úton is felhívjuk rá a
szülők figyeImét. Aki igazán jól kívánja gyermJekét
neveltetni, kérjen részletes prospeletust a leánygim-
názium Igazgatóságától, IV. Deák-tér 4.

- Leányinternátus. A Fébé Ev.ang. Diakonissza
Nőegylet felhívja a figyelmet a Budapesten. VIlI"
József-utca 4. alatti leányinternátusra, az ev. egye-
temes egyház épületében, a tudornányegyetern s a
klinikák közvetlen közelében, ahonnan különféle kö-
zépiskolák is könnyen megközelíthetök. Közép- és

főiskolás 'leány-ok meleg családi otthont nyernek
itt. A tartásdíj mécsékelt. Tanárnő kerrepetál a
középiskolás leányokkal. Az internátus diakonissza
vezetése és az intézet diakonissza főorvosának fe~
ügyélete alatt áll. Az internátus a mult évben kí-
bővült s a jövő tanévben ismét bővítés válik szük!-
ségessé. - Ugyanott átutazók részére otthont tar-
tunk fenn.

PÁLYÁ,zATl HIRDETMÉNY.

A nógrádi ágo hitv. evangélikus egyházmegye
elnöksége újból pályázatot hirdet a felsőpetényi
egyházközség lelkészi állására. A lelkiszolgálat nyel-
ve tót és magyar Az állás helyi javadalmac. 1. Négy-
szobás lakás 552 négyszögöl kerttel. - 2. 17 kat.
hold 640 négyszögöl szántóföld és 3 kat. hold 285
négyszögöl rét haszonélvezete. - 3. A szántóföldnek
részben, a rétnek egészben való megmunkálása. -
Minden külön családtól 46 ar. fillér. - 5. Párbérbuza
vagy rozs a -birtok arányában változó mennyiség-
ben, _. 6'. .Minden gazdától egy kakas vagy .két
csirke, minden zsellértől 16 tyúktojás. - 7. 48 űn-
méter fa beszállítva és felaprózva. - 8. Borjárars-
dóság - rninden egy negyedtelek után 14.15 liter.
- 9. Három offertóriumnak és két kolledának 2/3 ré-
sz'e.- 10. Hivatalos és magánfuvaroki - 11. Palást-
díj: keresztelésért off'qr torium, egyházkielő asszony
avatásáért 58 ar. fillér, helybeliek esketéséért 92 ar.
fill., vidékiektől 2 ar. P.32 ar. Iill., menyasszony ava-
tásáért 60 ar. fill., temetésért beszéddel 2 ar. P.
90 ar. fill., imával 58 ar. fill. - 12. 'Hirdetési bi-
zonyítványér-t és, .anyakönyvi kivonatért 2 ar. P.
132 ar fill., családi értesitőért 4 ar. P. 164 ar. fill.
- Az egyetemes loelkészválasztási szabályrendelet
22. §-a értelmében felszerelt és válaszbélyeggel el-
látott pályázati kérvényeket ezen hirdetés megj\e-
lenésétől számított 15 napon belül aluln-ott espe-
reshez kell beküldeni.

Bél', (p. Szirák, Nógrád m.) 1935. évi augusztus
hó 13-án. Mihalkovics Samu S. k. esperes.

RIEGER OTTO ORGONAGYÁRA
Budapest, X., Sziqliqeti-utca 2g. szám. (Rákosjalua),
Uj orgonák, vaÍamint homlokzatsípok szállítását és

orgonajavításokat mér s é kel tál" ban
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

SZLEZÁK LÁSZLÓ I

Magyarország arany koszorús meatere
harang- es ércöntőde, harangfelszerelés- és harang-
lábgyár, Budapest;- VI., Petnetuizu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszokleoéllel kitűntetuet

Tall1,köl1.yveket, iskolaszereket
pontosan szállít

Sch' o t: t z T es 't v é r ek
könyv-
és - írószerkereskedése.

Bpest, IX. Ferenc-krt, 19-21.

Valódi ezüst evőeszközök, tálcák, dísztár-
gyak, protestáns egyház'i kegyszerek. Aranu

'ékszerek. Pontos órák. Javítások.
SZIGETI NÁNDOR ÉS FIA

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


