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A III. LUTHERÁNUS V1LÁGK0NVENT
ÜZENETE.

A harmadik Lutheránus Világkonvent, 
amely 1935. október 13—20 Parisban ülése
zett és képviselte az egész világ lutheránus 
Egyházait, szeretetteljes üdvözletét küldi ezek
nek az Egyházaknak, ezeknek a gyülekezetek
nek, lelkészeiknek és tagjaiknak. A mi Urunk 
Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyája
tokkal.

A lutheránus Egyház a világ minden tá
jékán döntő időket él. Az a válság, amely a vi
lág sok helyén a népek fennmaradását is fenye
geti, a lutheránus Egyházakat igen fontos 
problémák és kötelességek elé állítja. Külö
nösen gondolunk Oroszországnak súlyos pró
bákon keresztülmenő Egyházaira, amelyek je
lenleg a halál völgyén mennek át. De testvéri 
ronkonszenvünkről és esedező imádkozásunkról 
akarjuk hasonlóképen biztosítani azokat a töb
bi lutheránus Egyházakat is, akiknek keményen 
kell harcolniok, hogy hirdethessék a hit által 
való megigazulást.

Abban a meggyőződésben vagyunk, hogy 
a mai nemzedéknek nem csupán az a feladat 
jutott osztályrészül, hogy keresztülmenjen min
denféle válságon, hanem különböző utakon ke
resnie kell azt a békességet, amelyet a világ 
meg nem adhat. A lutheránus egyházra bí

zatott a Jézus Krisztusban megjelent üdvözítő 
kegyelem hirdetése. E rre  nagyon rászorul a 
mostani hitet szomjazó nemzedék. Arra is buz
dítjuk gyülekezeteinket, hogy m aradjanak hű
ek a reánk bízott evangéliomi üzenethez. A 
válság és bizonytalanság e napjaiban nem .alka
runk tudni másról, mint Istennek Igéjéről, aho
gyan az kijelentetett nekünk a Szent írásban 
és a lutheránus Egyház hitvallísi irataiban, kü
lönösképen Luther K iskátéjában. Buzdítjuk 
gyülekezeteinket, m aradjanak hűek az apák 
hitvallásához és éljenek a hitvallás szellemében 
megszentelt életet. Lelkére kötjük a gyülekeze
teknek, hogy m aradjanak hűek az imádko
zásban.

Mi, akik ennek a világkonventnek a fo
lyamán teljesen m egtapasztaltuk és újból á t
éltük a keresztyén egységet és szeretetet, buz
gón kérjük a mennyei Atyát, hogy újból árasz- 
sza a világ minden lutheránus Egyházára 
Szendéikének teljességét és tegye azokat m eg
bocsátó és vigasztaló kegyelmének alkalma- és 
hasznos eszközeivé.

Istennek békessége, mely minden értelmet 
fölülhalad, őrizze meg szíveteket és lelketeket 
a Jézus Krisztusban.

1936. Január 5.



2. oldal EVANGÉLI KUS  ÉLET

Újszövetségi görög-magyar 
szótár.

D. Dr. Daxer György kéziratának felhasználásával
szerkesztette Dr. Kiss Jenő■ Sopron 1935.
Hogy a fenti, régen Ígért és várt újr 

szövetségi görög-m agyar szótárt rövidebben 
és könnyebben érthető módon méltathassam, 
előre bocsátom, hogy a lelkésznevelés tudo
mányos képzettségének emelése céljából kívá
natosnak és szükségesnek tartom, hogy minden 
lelkésznek annyira kelljen b írnia a  Biblia eredeti 
nyelvét, hogy azt nagyobb nehézség nélkül 
eredetiben olvashassa és élvezhesse. Akár
milyen tökéletes ugyanis valamely irodalmi mű
nek anyanyelvűnkre való fordítása, sohasem 
adja vissza teljesen eredeti zamatját, nüanszát, 
gondolatait s érzelmeit. Pl. Petőfit a maga 
sajátosságaival csak eredetiben s  nem ford í
tásaiban tudjuk igazán élvezni, amint viszont 
Goethe vagy Schiller fordításai nem nyújtják 
ugyanazt, amit. eredeti műveik tartalmaznak. 
Ez okból nagy hálával kell fogadnunk dr. Kiss 
Jenő egyetemi tanárnak újszövetségi görög-m a
gyar szótárát, mellyel véget vet annak a szé
gyenletes állapotnak, hogy a bibliai exegeti- 
kának nagy értékelése dacára, eddig nélkülöz
nünk kellett ilyen szótárt és sokszor fél vagy 
ennél kisebb sikerrel is megelégednünk. Karls- 
badban járva, találkoztam egy Königsberg-vi
déki idősb ev. lelkésszel, aki afelett sopánkodott, 
hogy otthon felejtette héber ószövetségét. 
Megszégyenülten igyekeztem őt megnyugtatni, 
m ert én nem éreztem szükségét az újszövetségnek 
görög eredetijében. Úgy kellene éreznünk, mint 
ez a német lelkész.

Ez a szótár meg fogja könnyíteni az újszö
vetségi exegesist, a tanulást s fordítást, még 
pedig nem csupán a teol. hallgatóknak, hanejm 
a gyakorlatilag működő lelkészeknek is, akik 
ambicionálni fogják, hogy beszédeiket s más
nemű újszövetségi szerzeményeiket az eredeti 
görög szöveg alapján készítsék, a sízent író 
kat jobban megértsék, élvezzék és híveikkel 
alaposabban s könnyebben megértessék.

Előre kell bocsátanom azt a  nézetemet 
is, hogy a Szentirás olvasása s megismerése 
céljából igen természetes, ha minél több jó 
fordítás áll a közönség rendelkezésére, m ert 
az olvasó tetszése szerint választhatja, am e
lyik legjobban tetszik, azt nagyobb kedvvel 
s élvezettel olvashatja s így könnyebben okul
hat és épülhet, ami kívánatos eredménye a 
Szentírással való foglalkozásnak. Azonban is
tentiszteleti, ágendális hivatalos cselekmények
nél kizárólagosan használhatónak csak azt a 
fordítást engedném meg, amelyet az ev. egy
ház erre hivatott fóruma engedélyezne s ren
delne. H a egyházunk nagy súlyt helyez a r
ra, hogy az ág. hitvallás nem a  versata, de 
az eredeti M elanchton-Lüther-féle invariata 
alakjában használtassák: annál nagyobb súlyt 
kell helyeznie egy hivatalosnak elfoga-
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dott szentírási fordításnak használatára, m ert 
hiszen evang. egyházi hitelveink szerint h i
tünknek s erkölcsi elveinknek forrása és leg
főbb tekintélye a Szentírás és az egyházi hit
vallási iratokhoz viszonyítva az: a »norma nor- 
mans« (szabályozó szabály), míg ezek csak 
»norma normata« (szabályozott szabály) ren
deltetéssel bírnak.

Többféle fordításnak hivatalos használata 
nemcsak feltűnést és zavart okoz, de a Szent
írás tekintélyének rovására esik. Az egy hasz
nálandó fordításnál pedig különösen a rra  te
kintenék, hogy az a m agyartalanság kizárá
sával, lehetőleg szóhű legyen s az eredetinek 
archaistikus zománcát megőrizve az olyasóra s 
hallgatóra egyaránt úgy hasson, mint immár 
részben több mint kétezeréves isteni eredetű 
és azóta az emberi nemet az üdvösséghez s 
boldogsághoz vezető Tekintély, amelyben csa- 
lódhatatlanul bízni lehet. E  tekintetben kitűnő 
például szolgálnak az angolok, akik régi angol 
fordításuknak zománcát megőrizve, dolgoztat
ták át bibliafordításukat további használatra, 
meg a németek, akik hasonlóan cselekedtek 
Luther nagytekintélyű Biblia-fordításával, pe
dig sok jobbnál-jobb fordítással rendelkeznek. 
A m agyar prot. egyházakban a Károlyi-fordítás 
b írhatna ily jogosultsággal.

Álláspontomnak ezen leszögezése után a 
dr. Kiss Jenő által kiadott újszövetségi gö
rög-m agyar szótárra nézve mindenekelőtt m eg
jegyzem, hogy az nem akar nagy követelmé
nyeknek megfelelni, hanem inkább kisebbszerű 
iskolai igényeket kielégíteni s így természetesen 
a nagy filológiai szótárakkal, minő a  Preuschen- 
Bauer-féle stb. nem állítható párhuzamba s 
legközelebbi rokonának a Schirlitz-féle á llít
ható. Mivel ezek, nagy sajnálatomra nem ál
lanak rendelkezésemre, ez okból nem ezekkel, 
de az általam mindig nagy haszonnal olvasott 
»Lexicon Graeco-latinum in libros növi testamen- 
ti auctore Carolo Ludov. Willibaldo Grimm Lip- 
siae 1878« c. művel hasonlítom össze. E mű t. i. 
világhírű klasszika filológus m unkája s minden 
más német szótárral szemben az a nagy elő
nye, hogy latinul van szerkesztve s a latin 
nyelvvel összehasonlítva, amiért ezen nyelv se
gítségével a két, görög s latin nyelvnek nagy 
rokonságánál fogva sokkal könnyebben lehet 
tájékozódni az újszövetségi görög nyelvi ne
hézségek megértésében, mint más nyelvű mű
vek segítségével. Forrásm unkája a  németnyelvű 
szótáraknak s az összehasonlításnál dr. Kiss 
Jenő műve nem szenvedhet rövidséget egy több, 
mint ezelőtt 50 évvel megjelent munkával szem
ben. A lexikális anyag össízeállítása, — úgy 
látom  — semmi kívánni valót nem hagy há t
ra. De találkozunk oly görög nyelvi m agyará
zattal s alakokkal is, melyeket csak a legújabb 
sacra phüologia ismer részben az újszövetségi 
görög kéziratok tüzetesebb összehasonlítása s 
részben filológiai kutatások, s régi emlékma
radványok, nevezetesen pedig az osztrakák (cse
répírások) felhasználása folytán.
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Alz újszövetségi görög nyelv, dacára a 
Nagy Sándor után való korszakban keletke
zett kojné =  közös dialektushoz való tartozásá
nak és hasonlóságának, mégis annyira külön
bözik tőle, hogy a Szentírás filológusai ezt a 
nyelvet külön görög újszövetségi nyelvtanok
ban tárgyalva ismertetik. (Wiener, Buttmann, 
Blass). M ár a kojné nagyban különbözik a 
görök klasszikus nyelvtől, m ert a görög dialek
tusok összekeveréséből keletkezett: annál na
gyobbak a különbségek az újszövetségi görög 
és a klasszikus között. S az képezi egyik fon
tos okát annak, hogy az újszövetség görög 
nyelvét a klasszikus görögöt ismerőnek is ta 
nulmányoznia kell. De az újszövetségi írók köt- 
zött is igen nagy stíluskülönbségek vannak. 
Egyik szélső alakját képviseli a hebraizáló s 
fantáziával dolgozó apokalyptikus író, a m ási
kat pedig a Zsidókhoz címzett műnek szép 
görög stílusa. Ezek a nyelvi különbségek te r
mészetszerűleg találhatók a szótárban is. A 
szótár szerzője m egkönnyítette volna a hasz
nálatát, ha tekintettel a mi igen gyarló görög 
nyelvi ismereteinkre, egy nyelvtani bevezetésfé
lét állított volna össze, mely a szótár használóit 
irányítaná az újszövetségi görög nyelv sajá
tosságainak m egism erésében; figyelmeztetné 
héberes idegenszerűségekre, görög nyelvi sza
bálytalanságokra, új képzésekre, stb. Ilyen fel
tűnő sajátosság az aoristosnak jelenidőként való 
sűrű használata, mintha ez az igealak teljesen 
elvesztettel volna a cselekvés időtartami jelle
gét; hasonlót találunk a jövő időnél és szen
vedő aoristosnak jövőként való használatánál. 
De az egyes igealakok képzésénél is nagy el
téréseket, szabálytalanságokat találunk, minek 
okát főként abban kereshetjük, hogy a kojné 
a köznép nyelve volt s íróink legnagyobb ré
sze nem volt görög anyanyelvű s képzettségű.

Nagy szabadsággal élnek újszövetségi író- 
ink a kötőszóknak és elöljáróknak használatá
ban, amely szócskák igénytelenségük ellenére, 
igen nagy jelentőséggel bírnak a  kifejezések 
minernűségében s bizonyára csak a szótár rö
vidre szabottságának kell tulajdonítanunk, hogy 
ezeknek ismertetése nem eléggé kimerítő. így 
kai =  és kötőszónak lépten-nyomon s többféle 
jelentésben, de feleslegesen is való használatá
nál okvetlen kellett volna hangsúlyozni héber 
nyelvi hatását. Igen röviden szól a  hoti, hina, 
ei, an, eian és ean, stb. kötőszócskákról, pedig 
ezeknek használatában sok sajátszerűséget és 
nehézséget talál az olvasó.

Az elöljárók közül különösen kata, apó, 
para és hyper szócskákat kell említenem gya
kori s a nyelvtani szabályokkal sokszor ellen
tétben álló használatuk miatt. Sajátos példa 
erre vonatkozólag I. Kor. 11,23, ahol Pál 
apostol az úrvacsoráról szólva azt állítja, hogy 
az úrvacsorái rendelést magától az Ú rtól vette 
s ezt ő »apó tú kűriú«-val fejezi ki és nem 
»para tú kűriú«-val, mert ez utóbbival csak 
a közvetett értesítést s közlést jelezte volna, m ár 
pedig a rra  nagy súlyt helyez, hogy ő közvet-
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lenül, m agától Jézustól vette s ennélfogva hite
les. Mi is igen nagyra értékeljük emiatt.

A szóknak m agyar fordításában nem min
dig következetes, hogy legelső helyen az alap
jelentésüket s azután a  második, átvitt, stb. je- 
tésüket közölné, így pl. »kairos« nem jelent 
időt, m ert ezt »chronos« jelenti, de az időnek 
kis részét, időpontot, alkalmat és csak kivé
telesen időt is; éppen úgy az »aion« (aeon) 
korszakot, kort, az időnek egy sajátosan ki
alakult részét s nem m agát az időt jelenti; kar- 
pos =  termék, termés, azután gyümölcs, magzat, 
végül következmény, nyereség, haszon; thélüsz 
melléknév =  női természetű, nőies, aztán =  nő s 
végül semleges nemben =  érzéki nő, nőstény; 
koinoó =  közössé teszek, médiumban =  közöskö
döm, második jelentése megszentségtelenítemi. 
A dikaios, dikaiosiiné, dikaioó, a diké =  jogiból 
származnak, jelentésük: jogos, jogosság, jog
gal birók, jogom van s csak második jelentő
sök: igazságos, igazságosság, igazságosnak ki
jelentek, miként azt a  latinban a just.us, jus- 
tificatio s a németben a Rechtbcschaffjenheit, 
R echtfertigung is elsősorban jelenti. A m a
gyarban igazsággal is szokás a l  igazságossá
got kifejezni s a kettőt azonosítani, ami zavart, 
okoz; a görögben igazság =  alétheia, latinul — 
== veritas =  W ahrheit, amiből következik, hogy 
a megigazulást a m agyar nyelven sokkal nehe
zebb megérteni, mint indogerm án nyelven. A 
pis.tis =  hit szót s annak származékait á lta lá
ban jól közli, m ikor alapjának a bizalmat s hű
séget mondja, de nem terjeszkedik ki arra , 
hogy a pistisnek fokozatai vannak. Legegy
szerűbb alakja valamely közlésnek elfogadása 
(lehet pl. babona is) m agasabb rendű a pis- 
tisek, pisteos, egyszerű bizalomból kifejlődő 
meggyőződéses hit, a megigazító hit s azután 
a heroikus hit, mint Istennek különleges ado
mánya kivételes hívő embereknél. Jelenti a hű
séget, ragaszkodást; a keresztyénséget. Tárgya 
az Isten és Krisztus és Kiíistztus által az Is
ten, stb. Mindezekben bizalom s engedelmes
ség foglaltatik; .de az újszövetség oly hitről 
is tud, melyből ez hiányzik, tudniillik ajz ör
dögnek hitéből, mely esetben a hit ismereti 
s nem bizalmi fogalom. (Jak. 2,19.). Nem 
ártott volna azoknál a  szavaknál, melyek csak 
az újszövetségi görög nyelvben találhatók, ezt 
róluk külön megjegyezni, mint például agapé- 
nál. — Igen feltűnő, hogy a legtöbb tulajdon
név mellől hiányzik közelebbi meghatározása, 
Például Persis, Petros, Parmenas, Jessai, Jeph- 
tae, Juda, Julia, Knidos, Klémés-nél, stb., stb. 
mindössze azt jegyzi meg, hogy tulajdonnevek, 
de, kiket, vagy m it kell a  nevek alatt érteni, ami 
elég fontos, hiába keressük.

Ezeket a kisebbszerű hiányokat figyelmezt- 
tetésül s megszívlelésül írtam, hogy a  derék 
szerzőnknek a  mű kívánatos II. kiadása még 
jobban sikerüljön, tökéletesebb legyen, amit 
tiszta szívből kívánok neki. Nem tudom mi és 
mennyire kötelezte szerzőnket Daxer kézirat- 
tának felhasználása, de az én meggyőződésem
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s a művel való behatóbb megismerkedésem 
alapján biztosan állíthatom, hogy az általa is
mert, vagy a Grimm-féle lexikon segítségé
vel kevesebb fáradsággal tökéletesebb szótárt 
állított volna össze.

Egyébként csak hálával tartozunk az ala
posan összeállított szótár kiadásáért, mely a  
M. K. Erzsébet Tudományegyetem evang. hit- 
tudományi karának első kiadványaként jelent 
meg s kívánjuk, hogy gyors egymásutánban 
más alapvető teológiai müvek is megjelen
jenek az ev. egyháztudomány fellendítése cél
jából. D. M ayer Endre

A karácsonyi könyvpiac 
érdekességei.

írók és könyvkiadók a karácsonyi vásártól 
sokat várnak. Abban a hiszemben élnek, hogy 
ha máskor nem is, legalább a megajándékozás 
ünnepén vásárol a nagyközönség könyveket. 
Akik még visszaemlékszünk a békeévek könyv
termésére s tudunk valamit arról, hogy a bé
keévek karácsonya alkalmával milyen nagy 
könyvforgalom volt a könyvkereskedésekben, 
s ezévi tapasztalatainkat a régiekhez mérjük, 
m egállapíthatjuk, hogy ma a kisebb könyv- 
vásárlás idején a m agyar írók sokkal jobb 
könyvekkel lepték meg az olvasó közönséget, 
mint akármelyik békeévben.

A jó és közérdeklődésre igényt tartható 
könyvek közül bemutatjuk azokat, amelyek vagy 
írójuk, vagy a könyv tartalm a, vagy pedig 
az írás célja m iatt érdeklődést válthatnak ki 
lapunk olvasóiból.

KÖRM ENDI F E R E N C : BŰNÖSÖK
Evangélikus iskola neveltje, de nem evangé

likus a szerző. Előbbi művei közül nagy feltű
nést keltett a »Budapesti kaland«', s a »Via Bo
denbach« c. könyve. Ez a munka címében szűksza
vúan e tágabb szövegezésű plakátot takarja: a 
bűn problém áját adom és megoldom. Ezzel 
a várakozással veszi az: olvasó a kezébe a mun
kát s olvassa, böngészi türelmesen, néhol tü
relmetlenül, máskor meg egyenesen bosszúsan 
s m egállapítja azt, hogy két valóban meg
történt bünügy parafrázisa ez a könyv anélkül, 
hogy megoldás, vagy világosság nyilatkozna 
meg a nagy kérdésben.

Élénken emlékszem teológus éveimben az 
azóta m ár Istenben boldogult kartársam ra, aki 
a bűnről akart nagy teológiai művet írni s 
nem jutott el, csak az íróasztaláig. Úgy lá t
szik teológusnak s írónak egyaránt nehéz ezt 
a kérdést egy prédikáció méreteinél nagyobb 
lélegzetű műben lefektetni.
MÁR AI SÁNDOR: VÁLÁS BUDÁN.

Egy mondatban így foglalhatnám össze 
a könyv tartalm át: elméletileg a hívő és a hi
tetlen ember egyaránt a válás ellensége,. de

az élet szemet huny a szomorú tény felett, 
hogy megesküdött felek néha mégis elválnak.

Közben ebben a könyvben három —négy 
nagyon jól megrajzolt élő emberrel találko
zunk. A ma házassági problém áját kapjuk kéz
be, meggyőződünk arról, hogy a mai írók a 
tudomány eredményeit ismerik, a lélektani 
analizist gyakorlatilag alkalmazták s érdekel 
a könyv elejétől a végéig. Ha egy nő veszi 
kezébe ezt a könyvet,, sok helyen unalmasnak 
találja, hiszen a mű nagyjában eseménytelen, 
a férfi olvasó pedig múltbeli énjének bűntu
datát érzi lelkiismeretében felbukkanni. N a
gyon jó ez a könyv' s a válás problém áját ille
tően elég jó propaganda a katolicizmus prog- 
rammjával szemben, különösen azért, mert nem 
ez akart lenni.
FÖLDI MIHÁLY: A HÁZASTÁRS.

Az élet azt mutatja, hogy milyen nehéz 
a fiatalság elhelyezkedési lehetősége, ez a 
könyv pedig azt mondja, hogy milyen nehéz 
a fiatalság boldog házassága. Két fiatal lé
lek anyagi problémák nélkül indul el a házas- 
élet útján s elromlik ez a házasság az őszinte
ség hiányán. Mindkét léleknek van tudott ta
kargatni valója a múltból, rengeteget szenved
nek az így keletkezett félreértések miatt, várat
lan kényszerképzetek gyötrik halálra őket, de 
még ma is van elég deus ex machina a  miin.- 
dennapi életben s a végén megvan a nregbé,- 
kélés a halódó asszony mellett. A férfi lelké
ben váratlanul érik meg az a döntés, hogy a 
hitves halálos ágya mellett mérgezi meg magát. 
Az a férj teszi ezt meg, aki református volta 
miatt, mert nem akart reverzálist adni, csak 
polgári házasságot kötött s aki később a m eg
születendő családi béke érdekében mégis köt 
katolikus templomban egyházi házasságot. Ez 
sajnos az éjét: a protestáns férfi a békesség 
kedvéért s nők szelíd nyomására így lesz egy
házának sok esetben megtagadója. Milyen jó 
volna, ha ebből a szempontból kritikával le
hetne olvasni ezt a könyvet.

NYIRÖ JÓZSEF: AZ ÉN NÉPEM-
Gárdonyi Géza is írt majdnem hasonló 

címen, de milyen más világban élt az ő faluja, 
mint a Nyirő József népe. A keveset író em- 
ber sok mondanivalójával készült a könyv. 
Azok, akik olvasták szerzőnk másik művét: »Is
ten igájáiban«, amelyben a róm. kát. papi hi
vatalától való elszabadulását írta  meg, term é
szetesnek tartják, hogy ebben a müvében egy 
református falusi papnak az erdélyi széleken 
vívott küzdelmeit írja  meg. Jól tudom, hogy 
a mai m agyar hazai körülmények között n á 
lunk hasonló állapotok sehol sincsenek, de 
mégis azt ajánlom, hogy valamennyi fiatal lel
készünk és teológusunk olvassa el ezt a köny
vet. Talán némely vonatkozásban torzképet kap 
a falusi lelkész gigászi munkájáról, de a nép- 
isme tekintetében nélkülözhetetlen ez a könyv.

A karácsonyi könyvpiac legjobb köny
vének tartom. ,
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HARSÁNVI ZSOLT:
LISZT F E R E N C  ÉLETE.

Talán még egy olyan világhíresség életéi 
sem lehet négy kötetre méretezni, mint am i
lyen Liszt Ferenc volt. Ezt. véli az olvíasó s a 
végén őszintén bevallja, hogy az utolsó kötet- 
annyira összevont, hogy azt két kötetben kel
lett volna megírni.

Mit ad ez a  könyv? Adja a XIX. század 
zenetörténetét, amely így sokkal jobban hat. 
mintha egy zenetörténész írta  volna meg, a 
nagy W agner Richard nemzeti jelentőségét s 
művészi teljesítményét közelebb hozza a m a
gyarság zsenijéhez. Ma azt hisszük, hogy a 
wagneri zene kiteljesüléséhez szükséges volt a 
még nagyobb m agyar segítő tám ogatása. E u
rópa történetét kapjuk a XIX. század köze
péről úgy, amilyen tárgyilagosan a ma leg
kiválóbb m agyar író látja és írja . Közel hozza 
az olvasóhoz a pápai udvar levegőjét s elénk 
adja a csalhatatlansági dogma harcait és ra 
vasz politikáját. A legnagyobb tisztelettel bá
muljuk ennek a buzgó református embernek 
szelídségét, ahogy a katolicizmus Liszt Fe
renc életével kapcsolatos eseteit különösebb él 
nélkül írja  meg s elnézzük annak a rengeteg 
erotikának megemlítését, aminek az ismerete 
nélkül úgy látszik nem lehet megismerni Liszt 
Ferencet.

Csodálatos az, hogy Harsányi Zsolt nagy 
műveiben mind olyan nagyságokat ism erünk 
meg, akik boldogtalan családi életük dacára 
nagyot alkothattak. A gyanútlan olvasó felteszi 
önmagának is, de talán a nagyobb nyilvános
ságnak is azt a kérdést: világnagyság s világ
hír csak olyan emberek osztályrésze lehet-e, 
akik legintimebb m agánéletükben boldogtala
nok voltak?
BANGHA BÉLA: ROMA LELKE.

Amolyan Baedeker-féle ez a könyv. Még 
nem voltam Róm ában s így próbáltam  hiányzó 
ismereteimen segíteni; így találkoztam Ban- 
ghával, a vitázó jezsuitával, akit ismerek 
egyéb működése alapján.

Érdekes sors a teológus sors. Attól nem 
lehet elszakadni s azt nem lehet letagadni. 
Ez teljesen rendben is van. Legföljebb csak 
arról lehet szó, hogyha valaki teológus, ne 
akarjon néha műtörténész, vagy idegenvezető 
lenni. Ez a két foglalkozás még Rómával kap
csolatban is m egkívánja a tárgyilagosságot. 
Aki ilyen müvet ír, tegye zár jelbe írás közben 
azt, hogy ö ecclesia militans.
LEN Z: AZ EGEK H IRD ETIK .

A világ előállásának, őstörténeti, term é
szettudományi problémáinak pompás ism erte
tőbe ez a könyv. A könyv írója jezsuita, de 
müvének egyetlenegy sorában sem fedi fel ön
magát s az általa m egtárgyalandó kérdéseket 
az egyetemes s bibliai alapon álló keresztyén- 
ség érdekei szerint nézi.

: Egy helyen nem tuduuk vele egyet érteni.

Ott s abban a m agyarázatában, ámikor a mii 
ismét divatos horoszkóp mániát igyekszik meg
érteni s a katolikus közvélemény előtt érthetővé 
tenni.
Dr. KECSKEM ÉTI JÓZSEF FŐRABBI: 
EZSAJÄS.

A kötetek külön címei: Ezsajás könyve és 
Ezsajás beszédei: Ezsajás egyénisége; az ember, 
a próféta, a költő; Isten szentségének, elve 
a világtörténelemben.

Az első kötet komoly exegetikai tanulmány 
eredménye, őrömmel láttuk, hogy forrásai a 
protestáns szerzők voltak. Még nagyobb öröm 
mel láttuk, hogy a héber szöveg fordításai 
között a Luther fordítást többször idézi és he
lyesli.

A második kötet adja mindazt, amit Iz- 
ráel története címen a teológiákon ismerni 
kell. E z s a já s ró l  tökéletes és tiszta képet ka
punk. Élvezet és gyönyörűség a főrabbi tol
lából úgy olvasni ezeket a m egállapításokat, 
ahogy azokat mi is örömmel valljuk.

A harm adik kötet a monotheizmus vagy 
henotheizmus apoteózisa akar lenni. Szívesen 
és könnyen lehetne vitát provokálni egy más 
egyházi meggyőződésben felnőtt embernek az 
itt található m egállapításokkal szemben, de az 
a tisztelet, ami egy ily nagy alkotás hatása alatt 
az olvasóban megszületett, elhallgattatja a vé
leménykülönbségből megszólalható megjegyzé
seket.

Gyülekezeti munka mellett ilyen müveket 
alkotni, minden elismerést megérdemel. Úgy 
látszik a papi tevékenység sem pusztíthatja 
el a teológia iránti szeretetet s úgy látszik, 
a gyülekezet m egérti ezt a szorgalmat. Leg
alább is a nagyváradi zsidó egyházközség pél
dája m intha ezt igazolná azzal a nemes gesz
tusával, híogy papja müvét a maga kiadásá
ban jelentette meg. G. L.

A németországi ágostai hitval
lású evangélikus egyház mai 

jogi helyzete.
Irta: Scholtz Gedeon. A miskolci jogakadémia sze
mináriumának értekezései során 7. szám alatt megr 

jelent 177 oldalnyi tanulmány.

Az 1933-ban bekövetkezett államfordulát 
Németország ev. egyházait is küzdelem -odrába 
vonta. Vitatható, hogy az ilyen politikai 
fordulatnak az egyházra való hatása üdvös-e, 
vagy káros, sőt arról is lehetne ellenkező nézete
ket vallani, hogy az egyháznak nem jobb-e a ina 
ga lényegének, örök céltüzésének megfelelően el
szigetelten élni a maga üdv-intézményi, tehát tel 
jesen befelé ható, intenzív életét. Az tény, hog\ 
a német ev. egyház belekerült és benne áll 
a politikai élet hullámverésében. A Glaubens
bewegung Deutscher Christen m ár 1932-ben
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jelentkezik; ezzel szemben áll a Jungreformato- 
rische Bewegung. Az előbbi a Führertum, a 
vezérség elvét be akarja  és be is viszi a>z egy
házba, tehát az individualizmus és evangéliumi 
liberalizmus reformációi elvein nemcsak rést üt, 
de azokon átgázolni igyekszik; az utóbbi az • 
egyháznak confessionális alapjára visszatérést 
s azon megállást írta zászlójára; e mozgalom 
ma az «Evangélium és Egyház« csoportjában él, 
hozzá. csatlakozik a Pfarrer-N otbund fLelké- 
szck-Kényszcrszövetsége), mely irányok egyér
telműen a minden á.llampolitikai befolyástól 
mentes, igazi egyházi élet megteremtésé céljá
ból léptek porondra.

Tehát nincs meg a belső egység, az uni- 
tas sanctorum; de nincs meg a belső békes
ség sem. Szomorú, hogy a politikai élet hul
lámverése áttörte az egyház sáncait. E megosz
tottság a 43 millió hívőt számláló közösség ki
felé ható erejét — félő — csökkenteni fogja.

Mi magyarok, kik annyira ellentétes hí
reket kapunk a németországi viszonyokról, há
lásak vagyunk minden hű közlésért, mely a 
német ev. egyházi viszonyokról szól. E munka 
pedig a helyszínen gyűjtött adatokon épült fel, 
amennyiben szerzője ez év nyarát Ber
linben töltötte, ahol a szükséges anyagot m eg
szerezte.

Minket, magyar evangélikusokat leginkább 
a könyv 3. fejezete érdekel; az »Ujpogány moz
galmak«. Ezek ugyan kívül állanak az egyhá
zon, de hatással vannak reá, mert — sajnos — 
fogyasztják a hívek számát. Több ilyen újpo- 
gány közösség van, mely, mint mérges virág, 
kivirult a német szellemélet talaján. Megérthető. 
Ez a hatalmas kultúrnemzet nagyot csalódott 
és nagy szégyent szenvedett; tehát a néplélek 
nem tud megnyugodni, s nem tud helyzetébe 
belenyugodni; bizalmatlanná, vált a régivel 
szemben, tehát újat keres. A sok ilyen újpo- 
gánysági mozgalom közös nevezője a keresz
tyénség elleni frontvonás,. Reventlow gróf és 
Ludendorff tábornok neve nálunk is ismere
tes e mozgalom kapcsán. Nacionalizmus és 
mythosz-kultiválás a kihangsúlyozott programúi 
juk. Az ú. n. »német-hit« a gyűjtő fogalom, 
melybe valamennyi bevonható. Természetes, 
hogy ez túlzás, kilengés. »A vér mythosza«, a 
»negatív keresztyénség«, »Erlösung von Jesu 
C. hristi« azok a frazeológiai töredékek, melyek
ről sokat olvashat el egy-egy szakképzett teo
lógus. Túlnagy jelentőséget nem szabad ezek
nek tulajdonítanunk, de ismernünk — jó.

A mai Németországban, mely a germán, 
az árja-faj tisztavérüségének biztosítását 
vette fel politikai program mjába, a keresz
tyénség vonzó ereje megfogyatkozni látszik, 
mert mi tagadás — Jézus nem volt árja-fajú. 
Hatalm as tiltakozás e programmal szemben Pál 
apostol ama gyönyörű és egységesítő mondata, 
mely szerint »nincs sem zsidó, sem görög, sem 
ur, sem szolga, sem férfi, sem nő, m|ert mi 
egy vagyunk Krisztusban«. Tám adott helyze
tében az evangélium egyházának prédikátorai

bizonnyal rá fognak mutatni az evangélium 
univerzális természetére és missziójának az 
egész emberiséget átölelő egyetemességére. Jé
zus nem egy faj és nem egy pusztuló dekadens 
kultúra terméke, hanem eredeti és örök vará
zsé személyiség, kinek ma és holnap ugyan
az lesz a hatása minden lélekre, ki a változó és 
elmúló jelenségeken, a látszat világán túl az 
örökkévalóhoz kapcsolódik. Igen érdekes a mo
dern pogányság tám adásainak kereszttüzében 
álló evangélium helyzete. A győzelem nem ké
tes egy pillanatra sem.

A tanulmány legjellegzetesebb sorai a kö
vetkezők :

»Ma a német protestantizmus rendkívül 
fontos küldetést nyert éppen az által, hogy az 
új Németországban áll, mely olyan problém á
kat vetett fel, amelyek az egész világban az é r
deklődés központjában állanak. A Német Evan
gélikus Egyház — a történelem nézőpontjából 
tekintve — ma az egyházi életben felmerült 
kérdésekkel megelőzte fejlődésében a külföld 
egyházait. A Német Evangélikus Egyház ma már 
nem él a polgári biztonság korában, hanem 
egészen új korszakba sodorta a történelem. A 
Német Evangélikus Egyház, mely néhány év 
előtt a németséggel együtt a kommunizmus 
szélén állt és a nemzeti szocialista forradalom 
nélkül az istentelen mozgalmak prédájává lett 
volna, teljesen átéli a nép szellemi átalakulását. 
A nemzeti szocializmus ökumenikus jelentősé
gét Krum macher abban látja, hogy ez a moz
galom legyőzte a bolsevizmust, melynek győ
zelme Németországban a nyugati keresztyén
ség szempontjából beláthatatlan következmé
nyekkel járt volna, mert általa a Rajnáig ter
jedtek volna Ázsia határai. Ez a nemzeti szo
cializmus a német egyházak megmrentője. Az 
általa terem tett új birodalom problémái, me
lyek ma a Német Evangélikus Egyházat fog
lalkoztatják, az egész keresztyénség problémái. 
A Német Evangélikus Egyház azzal hogy 
ezekkel a problémákkal felveszi a küzdelmet, 
m egharcolja a többi keresztyén egyház harcát 
is, melyeket ezek a kérdések még nem érinte
nek.« (1 1 5. 1.)

A munka további fejtegetései és ada t
közlései az evangélikus egyház belső harcairól 
szólanak. Nevek és tények, állásfoglalások és 
határozatok sorozatán keresztül mutatja, m int
ha kohó-ajtót tárna, azt a belső konvulziót, 
mely e mindenekfelett teológus nép lelkében 
végbemegy. A forrás, az erjedés után 
hisszük — jön a lehiggadás és megtisztulás.. 
Jönni fog a felismerés: a hit, az evangélium 
csak ideig-óráig veszíthet a politikával való 
érintkezése folytán; örök lényegéhez visszatér
ve m agára talál és lesz — Isten hatalma.

A fiatal szerző abszolvált jogásza a mis
kolci jogakadémiának, igen sok adatot hordott 
össze s azokat okosan csoportosítva, az anyag
készleten uralkodva, tudományos előadásában 
rendszert követve, mindvégig figyelmet . lekötő
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érdekességgel tárgyalja a mai Németország 
lelkének a kialakulását.

M unkája érték. Adatai megbízhatók, tehát 
azokra építeni lehet.

Bíztató Ígéret egy szép és aktív, kutató 
és termékeny lélek megizmosodására. De mély 
elismerés a'dassék az egyetlen evangélikus jog
akadémiának, sok könyvet termelő dékánjá
nak és tudós tanár-karának azért a szellemért, 
annak kifejlesztéséért, melynek szép és érté
kes dokumentuma ez a tudományos munka. 
Az a főiskola, melyen ilyen készültségi! és ilyen 
indítással kikerülő jogászifjú termelődött ki, 
méltó egyházegyetemünk elismerésére.

D u s z i k L a j o s .

Kérő szó a magyar protestan
tizmushoz.

A jelenleg működő M a g y a r  E v a n g é 
l i u m i  S z ö v e t s é g i  ( A l l i a n s z )  B i z o t t 
s á g  most m ár nyolcadszor küldi szét a magyar 
protestantizmus hivatalos képviselőinek az 
Evangéliumi Világi-Szövetség imaheti felhívá
sát teljes terjedelmében és az eredeti angol 
szöveg pontos fordításában. A fordítás m un
káját, mint az előző években is, Vargha Tamás 
kúnszentmiklósi ref. lelkész végezte.
MI AZ EVANGÉLIUM I VILÁGSZÖVETSÉG 
LÉNYEGE ÉS CÉLJA?

1846-ban Londonban egy nagy konferen
cián a világ sok-sok országából összesen 800 
kiküldött vett részt, kik az im ádság és test
véri szeretet légkörében elhatározták az Evan
géliumi Szövetség m egalakítását. Gooch Henrik 
Márton, a világszervezet fő titkára s a m agya
rok lelkesszívű barátja , a m agyar kisebbségek 
lángolószavú védelmezője, erről a m egalaku
lásról elmondja, hogy a jelenvoltak hitvallást 
tettek bizonyos keresztyén igazságok mellett. 
Krisztus egyháza egy, ezt. az egységet nem 
lehet megteremteni, csak meglátni és kinyil
vánítani. Külsőleg ugyan a kereszt.yénség saj
nálatosan megosztott képet nyújt, de ha a ke
resztyén egyházakhoz hívek m aradunk is, meg 
lehet alkotni egy világmozgalmat, melynek az 
a hivatása, hogy a keresztyének minden kü
lönbözősége mellett is kifejezést adjon az igazi 
egységnek. A mozgalom célkitűzése a  követ
kező két főpontban foglalható össze: 1. Az 
egyházakat a maguk eredeti mivotában meg
hagyva arra  törekszik, hogy közöttük testvéri
es viszony és közös feladatokra fegyverbaráti 
összefogás létésüljön. 2. Védi a vallásszabad- 
sagot és a vallási üldözések megszüntetésére 
törekszik. •
MI AZ EG Y ETEM ES IMAHÉT?

Az év első teljes hete, vagyis az év első va
sárnapjától a  második vasárnapig terjedő hét, 
az Evangéliumi Világ-Szövetség megalakulása

óta a rra  szolgál, hogy az egész világ keresz
tyénéi felekezeti különbség nélkül napról-napra 
összejöjjenek és az egész világon egységesen, 
ugyanazon tárgyakról elmélkedve együttesen 
imádkozzanak. Az egyetemes imahét programm- 
ja minden évben tömérdek nyelven és nyelv
járásban megjelenik. Nincsen a földnek or
szága, ahol meg ne tartanák. Az Északamerikai 
Egyesült-Államokban kb. 20 .millió keresztyén 
vesz részt benne minden évben. Egyedül a kis 
Koreában 20.000 példányban nyom tatják ki a 
tárgysorozatot. M agyarországon is több-keve
sebb érdeklődés mellett m ár évtizedek óta 
m egtartják az imahetet és a háború után a la
kult m agyar bizottság kezdeményezésére a múlt 
évben több mint háromszáz helyen tartották 
meg gyülekezetek és egyesületek az egyetemes 
imahetet.

M IÉRT FO NTO S SZAM UNKRA AZ EVAN
GÉLIUM I VILÁG-SZÖVETSÉGHEZ VALÓ 
CSATLAKOZÁS?

Fontos azért, mert az Isten parancsola
taihoz való hűség követelménye. Áz Övéinek 
egységét pedig Isten ismételten lelkünkre kö
tötte. A földi életét letenni készülő M egváltó
nak az volt az utolsó imádsága, amelyben ta
nítványai egységéért könyörgött. Úgy látta, 
hogy ez a feltétele annak, hogy a világ hitelt 
adjon az Ö küldetésének. (János ev. 17:21.) Mi 
emberek különbözők vagyunk s ameddig em
beri gyarlóságaink bennünket kötnek,, m eg
győződésbeli teljes egységre el sem juthatunk. 
De eljuthatunk a szeretet egységére. Ez az egy
ség az egyetemes imahétben évről-évre hatal
masan tárul a világ elé, csak az a  kérdés, 
hogy mi m agyarok is szívvel-Iélekkel bele 
akarunk-e kapcsolódni az imádkozó kezeknek 
c felséges összefogásába.

*
Az imahét után küldjük be arról rövid 

tudósítást a m agyar ág előkészítő-bizottságá
nak titkárához (dr. vitéz Csia Sándor máv. 
igazgatósági főorvos, Budapest, VI., András- 
sy-út 83., fsz. 2.) s ha a program m  nyomtatva 
is megjelent, mellékeljünk a jelentéshez 2—3 
példányt. Ezt a beszámolót azért kell nyoma
tékosan kérnünk, m ert mi is küldünk ezek alap
ján összesített beszámolót a londoni világköz
pontnak. A beszámolókban közöljük, hogy mi
lyen helyiségben átlag hány em ber részvételé
vel, milyen előadók közreműködésével, mely 
egyházak részvételével tartottuk meg a gyű
léseket és milyen említésre méltó körülmények 
vagy események forogtak fenn, illetőleg for
dultak elő. i

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
IJj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgona javításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.
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H Í R E K

ÚJÉV UTÁNI 1-SŰ VASÁRNAP.
Máté ev. 3:13—17.

Ezeket az Igéket olvasva, így elmélkedem: »Is
ten Fia lehajtotta fejét az ember Keresztelő János 
eljött, mert ez volt az Atya akarata. Mikor tudom én, 
az ember, meghajtani magamat Isten előtt; mikor 
tudom nem megérteni, hanem elhinni, hogy akár
milyen különöset, nehezet kíván tőlem az én Uram, 
azt természetesnek kell vennem? Óh, bárcsak le
hetnék az Ö példája nyomán, én is boldogan hívő 
és. engedelmes.«

»A keresztségem is Isten ajándéka. Tudomásul 
veszem, természetesnek tartom, mint ahogy termé
szetes a magyar néphez, vagy egy társadalmi osz
tályhoz való tartozásom. De miért nem érzem, mi
ért nem is merem gondolni, hogy Isten gyönyör
ködik bennem? Egész bizonyos: nincs bennem, raj
tam a Lélek . . .  Azért így imádkozom: segíts rajtam 
Uram, hogy valóban az lehessek, akinek Te látni 
akarsz, hűséges, engedelmes fia d . . .«

Lapunk kedves olvasóinak, barátainak és 
m unkatársainak Istentől kegyelmesen áldott új 
esztendőt kívánunk. Kérjük, tám ogassanak to- 
vább egyházunkért szolgáló m unkánkban.

Újévi üdvözlések. Az év első napján a budapesti 
egyházak, azok intézményei, iskolái és egyesületeinek, 
valamint a bányai egyházkerület, az Országos Luther 
Szövetség és a budapesti egyházmegye képviselői 
együttesen jelentek meg D. Kaffay Sándor püspök 
előtt, hogy jókívánataikat kifejezzék és az újév 
munkaprogrammjára vonatkozó útmutatásokat meg
hallgassák. Az üdvözlő beszédet Dr. Rásó Lajos 
kormányfötanácsos, az egyetemes egyház főügyésze 
mondotta, aki meleg szavakkal köszöntötte a püs
pököt. örömmel emlékezett meg a liturgiái mozga
lom eredményes befejezéséről, a zsinati komoly mun
káról s benne a szórványkérdés rendezéséről. Érde
kesen nyilatkozott a felekezetek közötti viszonyról, 
kiemelve, hogy a református egyházzal megszilár
dult a testvéries összetartozás. Végül az egyházait 
közötti nemzetközi jóbarátság fáradozásaira muta
tott. — D. Raffay Sándor az üdvözlésre hosszabb 
beszédben válaszolt, örömmel állapította meg, hogy 
e nehéz évben is sok új evang. templom épült és 
hogy az iskolaügy terén is sikerült eredményeket 
elérni. A budapesti evang. elemi és középiskolákat 
nyomatékosan ajánlotta a szülők figyelmébe az evan
géliumi szellemű nevelés érdekében. Fájdalmasan 
emlékezett meg reverzális veszteségeinkről és fel
hívta azokat, akik ma már bánják hűtlenségüket, hogy 
keressenek módot annak jóvátételére. A felekezet- 
közi viszony tekintetében nem lát javulást mindaddig, 
míg a reverzális lehetőség és annak szeretetlen aiL 
kalmazása el nem tűnik. A budapesti templomépítési 
programmban megemlékezett az angyalföldi, zuglói 
és budai templomépítési szükségletekről, majd a tót 
és német egyházközség elnéptelenedési bajairól szó'- 
lott. Felhívta a gyülekezetek figyelmét a gazdasági 
kérdésekben való felelősségre. A budapesti egyház
megyének központi nyilvántartás, egységes belmissziói 
és karitatív munka szempontjából való feladatait 
sorolta fel, nemkülönben a presbiteri közös tanácsko
zások áldásait. Végül a bányakerületi püspöki szék
hely kérdésével foglalkozott és befejezésképen szere
tettel köszöntötte a jelenlévő Dr. Pesthy Pál bánya
kerületi felügyelőt és D. Kovács Sándor dunáninneni 
kerületi püspököt.

D. Kupi Béla dunántúli evangélikus püspököt, a 
győri gyülekezet első lelkészét népes gyülekezet ke-
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

reste fel újév alkalmából. A küldöttségben részt- 
vettek az egyház tisztviselői, tantestületei, Szeretet
és Diakonisszaháza, s a különböző egyháztársadalmi 
szervezetek küldöttsége. Dr. Hőfer Vilmos ny. pol
gármesterhelyettes, egyházfelügyelő köszöntötte a 
püspököt, utalva az evangélikus egyház súlyos hely
zetére.

Kapi püspök az evangélikus egyház örök, mindig 
megújuló hivatásáról szólt válaszában: Kedvezőtlen 
viszonyok — mondta — meglazíthatják az egyház 
jogi szervezetét homályba boríthatják a történelmi 
egyház négyszáz éves mártiromságától beragyogott 
dicsőséget, — semmi sem gyengítheti azonban a 
lelki egyház munkáját, amíg történeti hivatása sze
rint Isten Igéjével emberlelkeket hódít Krisztus szá
mára, s az egyházat a Krisztus testének élő da
rabjává teszi.

D. Geduly Henrik tiszakerületi püspök Nyíregy
házán az egyházközség és az iskolák küldöttségének 
üdvözlő szavai után tett nyilatkozatában hangsúlyoz
ta, hogy a trianoni gyászos békemü létrehozása óta 
szakadatlanul tartó belső és külső válságok nemzeti, 
társadalmi és egyházi szempontból mutatkozó szo
morú kihatásaival szemben nincs más fegyverünk, 
mint a felfokozott energia-kihasználás úgy az eti- 
kumok, mint a gazdasági és a szellemi élet területein. 
Utalt arra, hogy a magyar nemzet évezredes meg
próbáltatásai során is ezer példa mutatja a nemzet 
ellenállóképességének felfokozását a hősies köteles
ségteljesítés, önmegtagadás, sőt önfeláldozás útján.

— Zsinati hírek. Az alkotmány és közigazgatási 
bizottság január 9-én, délelőtt fél 11 órakor az egye
temes egyház székházának könyvtártermében ülést 
tart.

— Eljegyzés. Blatniczky Jenő, cinkotai lelkész 
eljegyezte Kendeh-Kirchknopf Saroltát, néhai dr, v. 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv leányát.

— Kitüntetés. Mihalovics Samu, béri lelkészt, nóg
rádi esperest a kormányzó »Signum laudis«-sal tün
tette ki.

— Halálozás. Dr. Hézser Aurélné sz. Czékus Márta, 
néhai Czékus László abaújszántói lelkész leánya 43 
éves korában Budapesten hosszú szenvedés után el
hunyt.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az aradbékési ág. hitv. ev. egyházmegye elnök

sége pályázatot hirdet a gerendási együázközség 
lelkészi állására. A lelkészi szolgálat nyelve tót
magyar. Az állás javadalma: szabad lakás, mely az 
egyház által tatarozandó és tisztán tartandó, áll 
pedig e lakásí 3 szoba, iroda, nagy veranda, előszoba, 
konyna, éléskamra és a szükséges melléképüle
tekből, négyszáz négyszögöles kertből. 800, 
azaz nyolcszáz aránykorona (928 pengő) havi rész
letekben az egyházi pénztárból előre fizetve. 50 
aranykorona (58 pengő) stóla megváltás az egyházi 
pénztár által fizetve. Állami kongrua. Kellően fel
szerelt kérvények 1936. január 25-ig bezárólag alól
írt espereshez küldendők.

Békéscsaba, 1935. december 30-án,
KrayzeU Miklós Dr. Szeberényi Lajos
egyhm. felügyelő. esperes

Könyvet
Levélpapírt

Töltőtollat
Scholtz Testvérektől.

Budapest, IX., Ferenc-krt 19/21.
Raffay: Imakönyv P. 3.50-ért kapható!

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!
Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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JÖVENDÖLÉSEK.
Rendkívül jellemző a mai ember lelki

világára az a szomjas é; izgatott érdeklőd:' -, 
mellyel az emberek a jövendő eseményeinek 
kiszámítását, jóslásait várják és keresik. Bár
milyen képtelen kiinduló pontból, bármilyen 
megokolhatatlan következményeket állítanak fel, 
mindig egész: sereg ember akad, aki hiszékenyen 
fogadja. I'enyérjóslástól kezdve a közgazdasági 
és politikai jóslatokig, kártya vetéstől kezdve a 
csillagok állásából igazodó jövendölésekig nin
csen olyan vakmerő okoskodás, aminek sokan 
hitelt ne adnának. És ha a jövendölésekből 
elhull száz és be nem teljesedik, nem tartják 
számon, de ha egyre közülük valami beteljesü
lést lehet alkalmazni, nagy esetet csinálnak be
lőle. Hiába derül ki számtalan szélhámosság 
és csalás: mundus vult decipi — decipiatur.

Ez a jövendölést szomjazó világ, ez a kép
zeletbeli kielégülést kereső ember gyenge a 
hitben. Bűnös természeténél fogva inkább ke
resi minden aggodalma és problémája köny- 
nyebbik megoldását, mint a nehezebbiket. Mert 
igazán hinni csak akkor könnyű, édes és fel
emelő, mikor már a hitnek a birtokában va
gyunk. Amíg fáradságosan megyünk a hegy
csúcs felé, kerülgetjük a veszedelmes részeket 
s fogyatkozó erővel nézegetjük a még hátralévő 
meredeket, addig bizony sokszor felmerül a 
gondolat, hogy okosabb volna leülni, megpi
henni és megelégedni azzal, hogy már csak
nem feljutottunk és már úgy sem lehet sokkal 
többet látni a csúcsról sem. Ezt a könnyebbik 
megoldást választják mindazok, akik hit he
lyett hiszékenységben élnek és hit helyett jö
vendöléseket fogadnak el.

Ú jabban divatbajött a horoskop. A csil
lagok áfásából való jövendölés. A föld és a 
többi csillagtestek egymás közötti helyzetéből 
levont következtetések. Megvalljuk, hogy ami
kor két-három héttel ezelőtt egyik budapesti 
lap mindig a rra  a napra eső horoskopok közi- 
lését elkezdette s abban elsorolta, hogy a nap 
melyik órájában milyen vállalkozást jobb kez
deni vagy elhalasztani, milyen lelki tulajdon
ságokkal születnek az azokban az órákban ér
kező gyermekek, a legkomolyabban azt gon
doltuk, hogy ez tréfás rovat lesz, amelyik fö
lényesen és szellemesen fogja nevetségessé ten
ni ezt a horoskop divatot. M egdöbbenéssel 
látjuk, hogy ez a rovat nem tréfás, nem szelle
mes és nem fölényes, hanem ostobán komoly. 
Vagy legalább is komolynak akar látszani. Hi
tetlen embereknek való pótlék, akik kapvakap- 
nak rajta, m ert minden hitetlen ember ezerszcT 
habonásabb a szíve mélyén, mint ahogy azt. 
bevallaná és elismerné.

Minden jövendölési divattal szemben ide
genkedve és csodálkozva áll a mi evangélikus 
hitünk. Minden jövendölési próbálgatással szem
ben olyan bizonyosságunk van a gondviselő 
Atya felől, amelyiket m egbántanak ezek a ki- 
vénhedett és elfelejtett horoskopok, akár jót, 
akár rosszat mondanak. Az evangélium olyan 
élettörvényeit ismerjük, • melyek Isten kegyel
mében tudják a világot, életünket, m egtérésün
ket, hitünket. Sem a csillagzatunk, sem a te
nyerünk, sem a gazdasági helyzetünk nem ment 
meg minket az ítélettől, ha eltévesztjük az éle
tünket, ha elveszítjük a hitünket.

*



10 oldal EVANGÉLI KUS  ÉLET 2. szám

A presbitériumok hatásköre.
A zsinat által közreadott javaslat egy új 

közigazgatási szervet kíván bevezetni: a pres
bitérium okat az egyházközigazgatás magasabb 
fokozataiban. Azt a kérdést, hogy helyes-e 
vagy sem ennek az új szervnek a bevezetése, 
az eddigi közgyűlési és sajtómegnyilatkozások 
m ár eldöntötték, és pedig a javasolt új szerve
zet javára. Más kérdés azután, hogy azi el
vileg helyeselt új szerv gyakorlati megr 
valósítása megfelelő-e azon a módon, ahogyan 
azt a javaslat megoldja. Az alábbiakban eb
ből a szemszögből foglalkozom a kérdéssel.

i. A javaslat 34., 42., 51. §§-ai kimond
ják, hogy a közgyűlések és presbitériumok 
közötti hatáskörök megosztását az egyetemes 
közgyűlés szabályrendelettel megváltoztathatja. 
Ily alakban a megoldás helytelen és alkot
mányellenes.

Nem vitás, hogy alkotmányunk szerint 
egyházunk törvényhozó szerve a zsinat. M ind
addig tehát, amíg az alkotmány idevonatkozó 
rendelkezése fennáll, — m ár pedig ezt a  ja 
vaslat is fenntartja — más, mint a zsinat nem 
hozhat új törvényt s nem helyezhet hatályon 
kívül egy hatályban lévő törvényt. Az a ren
delkezése tehát, a javaslatnak — 34., 42., 51. 
§§-ok —, hogy a zsinat által a javaslat értel
mében meghozott törvényt az egyetemes köz
gyűlés m egváltoztathatja, a legnagyobb m ér
tékben alkotmányellenes rendelkezés. Nem le
het s nem szabad — még a legfontosabb ér
dekekre való hivatkozással sem — tápot, ug1- 
ródeszkát adni annak a sok helyen lappangó 
áram latnak, hogy az alkotmány rendelkezései 
egyes alacsonyabb közigazgatási szervek által 
módosíthatók vagy megváltoztathatók. A köz- 
igazgatás gyakorlati vezetői tudják legjobban, 
mily sokszor hangzott el egyházközségi és egy
házmegyei közgyűléseken: csináljunk m agunk
nak új törvényt, ha a régi nem engedi! Eddig 
ezeket minden esetben le lehetett szeitelni azi- 
zal, hogy törvényt hozni, törvényt módosítani 
csak a zsinatnak lehet. De, ha csak egyszer 
is mód adatik  arra, hogy a zsinati törvény alan
tasabb szerv által hatályon kívül helyezhető 
legyen, akkor nincs megállás, nincs gátat emelő 
fegyver: odavágják, ha akkor lehetett, úgy 
lehet most is. Vigyázzunk, ne menjünk erre a  
lejtőre!

A javaslat indokolása e rendelkezést az
zal okolja meg, hogy az új szervezet be
vezetése alkalmával felmerülhetnek olyan, a 
gyakorlati élet által felszínre hozott akadá
lyok, melyek az egyes rendelkezések m ódosítá
sát vagy megváltoztatását teszik szükségessé, 
ennek eszközölhetésére szolgál az egyetemes 
közgyűlésnek adott felhatalmazás.

Ismétlem, ily alakban felhatalmazás nem 
adható. Viszont a javaslat indokolásában adott 
érvelés, t. i., hogy a gyakorlati élet sok te
kintetben hozhat fel olyan akadályokat, me
lyek a javaslat gyakorlati m egvalósítását aka

dályozzák, igen helyes m egállapítás. Ezt; a  le
hetőséget azonban nem az alkotmányellenes 
jogátruházással: az egyetemes közgyűlésnek
törvényt hatályon kívül helyező joggal való 
felruházásával kell kiküszöbölni, hanem az a l
kotmánynak erre a lehetőségre alkotott ren
delkezésének alkalmazásával. Felhívom a fi
gyelmet arra, hogy a régi E. A. mindazokban 
az esetekben, midőn a régi állapothoz képest 
újítást hozott be, az újítást nem szabályozta 
kimerítően, hanem megalkotva a keretet, a  fő 
elveket: annak részletes kidolgozását, a gya
korlati élethez való alkalmazását sziabályren- 
deleti útra terelte. Tette ezt éppen azért, mert 
tisztában volt vele, hogy az újításnak bizo
nyos fejlődésen kell keresztülmennie, s ennek 
útját nem szabad az előre m egalkotott s ne
hezen változtatható paragrafusokkal elzárni. 
Itt nem csupán az E. A. 16. §|-ában lefek
tetett általános szabályrendelet alkotási jogra 
gondolok, hanem utalok azokra a m eghatáro
zott és egyes részletkérdéseket szabályrende
leti ú tra terelő rendelkezésekre, melyek ca. 27 
esetben a  részletes szabályozást, hatáskör m eg
állapítást, stb. kifejezetten szabályrendeletek
kel való rendezésre utasítanak.

H a tehát akár a javaslatot megalkotó b i
zottság, akár m aga a  zsinat a rra  a  megálliapír 
tásra jut, hogy az új szervezet eséíleg a gya
korlati életben nem fog akadálytalanul m eg
valósulni abban az alakban, ahogyan azt á 
javaslat kidolgozta, akkor ne szabályozza a közr 
gyűlések és a presbitériumok hatáskörét* ha
nem állapítsa meg az elveket és főbb keretet, 
s a  részletes kidolgozást bízza az egyetemes 
közgyűlés szabályrendelet alkotó m unkájára, 
így és ebben az alakban alkotmányszerűen jár 
el. De az adott módon, hogy t. i. részletesen sza- 
bályozza az egyes hatásköröket, a;zt törvény
erőre emeli s azután felhatalmazza az egyeter 
mes közgyűlést, hogy ezt a törvényt, avagy an 
nak egyes részeit hatályon kívül helyezze, nem 
lehet és nem szabad elintézni a dolgot.

Valószínűnek tartom, hogy érvelésemmel 
szembehelyezik azt a részét a javaslatnak, mely 
kimondja, hogy az egyetemes közgyűlés a köz
gyűléseknek a  javaslatban adott 35., 43., 53. 
§§-okban lefektetett hatáskörét nem érintheti. 
Nézzünk csak szeme közé ennek a rendelke
zésnek! H a az egyetemes közgyűlés ezekben a 
szakaszokban m eghatározott hatáskört nem 
érintheti, tehát abból nem vehet el, mi kö
vetkezik ebből? Az, hogy hozzá szabad tenni. 
Eredmény: az egyetemes közgyűlés esetleg el
vesz a  presbitériumok hatásköréből ési hozzá
tesz a közgyűlések hatásköréhez bizonyos ügye
ket. Ha így nézzük a rendelkezést, még roszi- 
szabb lesz a helyzet. Ugyanis a  főhiba: a tö r 
vények vagy egyes részeinek hatályon kívül 
helyezése az egyetemes közgyűlés által ez eset
ben is fennáll, sőt ez még tetéződik azzal a 
veszéllyel, hogy esetleg az egyetemes közgyű
lés annyira megy a hatáskör áthelyezésében, 
hogy ennek eredményeként a presbitériumoknak
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igazán nem m arad lényegbevágó hatóköre. Ne 
feledjük el, a presbitériumok javaslat szerinti 
hatásköre az, mely megadja létjogosultságát. 
Az a bizonyos kitétel tehát, mely nem enged 
a 35-, 43-, 53- §§í-okban lefektetett hatáskör
höz nyúlni, a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
az egyetemes közgyűlés fel lesz jogosítva a 
presbitérium  hatáskörét tetszése szerint leszál- 
11tani, esetleg előkészítő bizottsággá lefokozni. 
De hát akkor minek kell a presbitériumokat, 
egyáltalán létesíteni? A törvényhozó szerv lér 
tesít egy új közigazgatási fokozatot, de az 
egyetemes közgyűlésre bízza, hogy annak ha
táskörét tetszése szerint m egnyirbálja. Nem 
egyszerűbb-e az, ha m egadja a keretet s annak 
kitöltésére felhatalmazza az egyetemes közgyű
lést? Nem csak egyszerűbb, hanem alkotm á
nyosabb is, mint az adott módozat.

Az elmondottak már meg is adják a végső 
következtetést: a 34., 42., 51. §§-okból tö r
lendő az a rész, mely a javaslatban adott ha
táskörök m egváltoztatására felhatalmazást ad 
az egyetemes közgyűlésnek. Tisztában vagyok 
azzal, hogy e réven ugyanazok a kifogások, 
melyek az idők folyamán a régi E. A. egyes 
rendelkezései ellen felmerültek, itt is be fogy
nak következni és lesznek rendelkezések, m e
lyek a gyakorlatban esetleg nem fognak be,- 
válni. Ennek ellenére vitatom, hogy még ez 
is jobb és törvényszerűbb* m intha áttörjük 
alkotmányunk sarkalatos elveit. Felfogásom 
szerint jobb egy talán kevésbbá sikerült, de 
állandósult rend, mint egy folytonos bizonyr 
talanságban való keresgélés a jobb után. H a 
megvan egy zsinati törvény, tudom, hogy az 
állandó, előre látom annak kihatását és kö,- 
vetkezményeit, tehát arra. építhetek, s annak 
ism eretében felállíthatok egy évekre szóló te r
vezetet. De, ha a rendelkezés az egyetemes közr 
gyűlés akaratátó l függ, akkor az m ár nem 
állandó, vagy legalább is nem o^yan állandó, 
mint a  zsinati törvény rendelkezése. Nem hagyí- 
ható figyelmen kívül, hogy az egyetemes közr 
gyűlés mindenkori határozata annak m inden
kori összetételétől függ. Bekövetkezhet tehát 
az az eset, hogy az egyik gyűlés által eszkö
ztilt módosítást idővel egy más összetételű köz
gyűlés revízió alá veszi, m ódosítja: meg van 
a lehetősége az állandó változásnak. Ez pedig 
feltétlenül káros egyetemes egyházi szempont- 
bed. ;

Fentiektől eltekintve, elvi ellensége vagyok 
a szabályrendeleti jogalkotásnak. Tisztában 
vagyok vele, hogy ezt teljesen kiküszöbölni 
nem lehet, m ert vannak és lesznek mindenkor 
oly dolgok, melyek egységesen nem szabályoz
hatók. De ezek csak elszigetelt kivételek s 
csupán a helyi vonatkozású vagy részletkér
désekben alkalmazhatók. Átfogó, az egész egy
házat érintő kérdésekben azonban nem lehet 
s nem szabad annak törvényhozási szabályop 
zását mellőzni. Különösen áll ez akkor, midőn 
egy új, az egész eddigi közigazgatási berender 
zésünket átalakító szervezetről van szó. drbv.

Egyházi település.
A grár és nem ag rá r emberek esküsznek 

hazánkban arra, hogy a telepítés kérdésének 
rendezése üdvös lesz a nemzet jövőjére. Az 
alig másfél éves kérdés szimpatikussá vált 
minden m agyar ember előtt s annyira komjoi- 
lyan foglalkoztatja a nemzeti közvéleményt, 
hogy még a lelkészi fizetés rendezés sarkkövé
nek is a telepítés kérdését tették. v

A telepítés szó hasonlít a település szóhoz, 
de a kettő között nagy különbség van. Oda 
szoktak embereket telepíteni, ahol emberre, 
munkáskezekre, megművelendő földre s eset
leg kultúra m egalapozására szükség van. A 
telepítés fogalm a összefüggésben van valami 
nemzeti, vagy közösségi szükséglettel.

Egészen más szó a település. Má|s az is, 
ami e szó vagy fogalom m ögött van. A letele
pülő a bennszülött vagy őslakók 'tömegével 
nincs lelki közösségben s amit magával hoz, 
az sem szükségképen olyan, ami miatt le
települése nagyon kívánatosnak volna nevez
hető. A letelepülők rendszerint nem lakatlan 
helyre mennek, s nem új életet kezdenek, ha
nem egy meglevő közösség keretébe szorít
ják bele magukat., először csak vendégjogot 
kérnek s azután az egész közösség irányítását 
a kezükbe igyekeznek venni. Ebben a vonat
kozásban gondolunk a rra  a róm. kát- »tele
pülésre«, mely most, Nyíregyháza és Hódmező'- 
vásárhely protestantizm usának életét mélyen 
érinteni fogja.

Azt olvastam, hogy az egri székesegyház 
papsága 10—15 évi jövedelmének bizonyos 
százalékát adja egyházi rendelkezésre azzal a 
céllal, hogy Nyíregyházán a Ferencrendiek a 
várostól ingyen kapott hatalmas telekre rend- 
házat, kórházat és iskolát építsenek. Hódm e
zővásárhelyen pedig a jezsuiták tartják  rövi
desen bevonulásukat azzal a szándékkal, hogy 
ott intézményeket létesítsenek s megindítsák 
azt az erőteljes munkát, amely bizonyosan sok 
szép célja mellett azt a gondolatot is szolgálja, 
hogy azok a reformátusok és evangélikusok, 
akik »meggyőződésből« át akarnak térni a római 
hitre, bennük megfelelő tám ogatót és jó útra 
vezetőt találjanak.

Bizonyosra vehető az is, hogy amint ezen 
a két helyen csak kezdeti sikerei is lesznek a 
két rendnek, sorra fog következni Debrecen, 
Békéscsaba s nem tudni még melyik másik 
olyan város, ahol a protestántizmus pillanatnyi
lag többségben van.

Nem kell pesszimistának lenni ahhoz, hogy 
a lehető legnagyobb s közvetlen veszély mi
att egy kissé megkongassuk a harangokat.

Azzal ridegen, s a  helyzetnek megfelelően 
számolni kell, hogy a letelepülő rendek mun
kásságát még az öntudatos protestáns kezek
ben levő közigazgatás sem tudja m egakadá
lyozni. Az is kell tudni, hogy a rend működé
sének eredményessége meg fog mutatkozni a
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reverzális veszteségben s a nagyobb számú á t
térésben. Talán egyéb, eddig ismeretlen ta
pasztalásban is lesz részünk.

Meg vagyok arról győződve, hogy min
den ilyen okok miatt veszélyeztetett helyen a 
lelkészi kar, az egyházmegye papsága, a pres
biterek, a különböző egyesületek bizonyos új- 
jászülő fürdő-vízben frissülnek fel az aktív s 
szükségessé váló munkára. Szinte szükséges sok 
helyen a kívülről jövő fenyegetés, hogy az 
ellenakciók miatt nálunk is nagyobb munka
tevékenység kezdődjék el. De még ezen felül is 
lehetne tenni valamit.

Ahogy a hazai lelkészi kart ismerjük, nem 
tudja m agát annyira megadóztatni, hogy Esz
tergom ban evangélikus gimnáziumot építsünk 
fel, vagy Kalocsán a jezsuiták temploma elé 
evang. templomot építhetnénk s ezt m ár azért 
sem tennénk, mert a letelepülésről egészen 
más véleményünk van.

Meg lehetne tenni azonban azt', hogy min
den hivatalos vagy félhivatalos egyházi szerv
től és alakulattól vagy csoporttól függetlenül
5— io lelkészből álló olyan díjtalanul és ön
kéntesen dolgozó csapatot kellene alkotni, akik 
az ilyen veszélyeztetett h Ivekkel foglalkoznának. 
Egyszerre mennének egy ilyen helyre, de nem 
igénvelnék. hogy az állomáson üdvözöljék és 
fogadják őket, vagy hogy ismerkedési banket
teket rendezzenek a tiszteletükre s nem azért 
mennének oda, hogy egy-egy jól felkészült 
evangélizáló beszéddel kápráztassák el a hall
gatóságot, hanem egy vágy két hét alatt sok 
házi istentiszteletet tartanának és ezenfelül minr 
den alkalmat kitalálnának arra, hogy a gyüle
kezet megálló vagy válságban szenvedő tag
jaival találkozzanak s őket m egtartsák egy
házunknak.

A letelepülések vészéivé ellen ez is egy 
módja volna a védekezésnek. G. L

Az énekeskönyv kérdéséhez.
i.

Lapunk múlt évi legutolsó számában nagy él
vezettel olvastam Peschko Zoltán értékes cikkét, 
aki »Milyen legyen az új énekesköny?« címen, a 
szakember gazdag tapasztalatai alapján nyilatkozik 
meg abból az alkalomból, hogy az egyetemes köz
gyűlés hozzájárult egy új énekeskönyv megjelené
séhez.

Egyházunkban az éneklés ügye már nagyon ré
gen várja a maga reformját. A régi és jelen ta
pasztalatok is azt bizonyítják, hogy mi evangéliku
sok egyházi énekeink ismeretében nagyon gyenge 
lábon állunk. Templomainkban nem zeng oly erő
vel az ének, mint ahogy az kívánatos volna.

Ebben nem énekeink, sem énekvezetöink a hi
básak. A bajt ott kell keresni, hogy istentiszteleti 
rendünkben az énekek az utóbbi időben nem bír
tak azzal a jelentőséggel, mint ami azokat megil
lette volna.

Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, hiszen a 
legfontosabb hibákra Peschko Zoltán említett cikké
ben már kitért, csupán a magam szerény véle
ményének akarok itt hangot adni akkor, midőn né

hány kérdésre megtéve megjegyzésemet, az illeté
kesek figyelmét felhívom erre a nagyfontosságú kér
désre.

Mi evangélikusok, még a templomban gyakran 
megfordulók :'s sokszor pirulva tapasztaljuk azt, 
hogy mennyire ismeretlen előttünk énekeink gon
dolatmenete és dallama egyaránt. Ennek okát én 
abban látom, hogy gyermekkorunkban nagyon hi
ányos énekoktatásban részesültünk s ezt a hiányt 
később pótolni már csaknem lehetetlen, örömmel 
ismerem el azt, hogy ebben a tekintetben már nagy 
haladás van, de ez nem jelentheti még a kérdés 
végleges megoldását, mert ennek a hatása csak 
hosszú évek múlva lesz észlelhető, viszont nagyon 
fontos feladat az, hogy istentiszteleteink áhítatát 
addig is és állandóan a hívek erőteljes \éneklése 
növelje.

Ennek a célnak elérésére egyedüli rendelkezésre 
álló lehetőség az, ha folytatólagosan arra törekszünk, 
hogy bizonyos énekeket, mondjuk a legfontosabba
kat a hívekkel begyakorolhassunk és megtanultas- 
sunk. Erre alkalmasnak az kínálkozik, ha egyelőre 
eltekintünk az énekszámok folytonos cserélésétől. 
Ki kellene például választani 25 legszebb egyházi 
énekünket s istentiszteleteinken visszatérőleg újból 
és újból ezeket énekeltetnünk mindaddig, míg hí
veink azokat tökéletesen meg nem ismerték és nem 
tudják. Azután folytatólagosan lehetne kiépíteni 
énekismereteinket, de oly módon, hogy a már meg
tanultak ne menjenek feledésbe. Nagyon természetes, 
hogy a gyakrabban előforduló énekek, úgy szö
veg, mint dallam tekintetében a hívek sajátjaivá, 
kincsévé lesznek. Ez észlelhető a nagy ünnepek ál
landó énekszámainál is.

En — lehet ugyan, hogy tévedek — nem nagy 
fontcsságot tulajdonítok énekeskönyveink hangjegy
szerelésének. (A például felhozott Himnuszt sem 
hangjegyek alapján. tanultuk meg énekelni.) Külö
nösen vidéken, faluhelyen, ez teljesen elveszíti jelen
tőségét, de még a nagyvárosi gyülekezetekben is 
könnyen nélkülözhető. Ezzel szemben azonban fon
tosnak tartanám azt, hogy a már meglévő ének
karok még jobban kiépüljenek és hathatósabban ve
gyenek részt az istentiszteletek közénekeinek veze
tésében. Nagyon helyes volna a régi gyermekkórusok 
megszervezése is, és bekapcsolásuk az énekszámok 
erőteljessé tételébe. Mindezek szerintem nélkülöz- 
hetövé tennék a hangjegyeket, mert tapasztalatom 
szerint a hívek sohasem a hangjegyek, hanem min
denkor az orgona és az elöénekesek dallama után 
énekelnek. Ez különösen megfigyelhető az ének 
megkezdésekor. *

Nagy örömmel értesültem arról, hogy az új éne
keskönyv 900 éneket fog tartalmazni. És ez örömöm 
nem áll ellentétben azzal, amit híveink énektanítá
sára vonatkozólag az imént elmondottam, mert jól 
tudom azt, hogy a mi énekeskönyveink sok evan
gélikus otthonban az imakönyvet helyettesítik. Egy
házi énekeink ugyanis rímekbe öntött imák, me
lyeknek dallam nélkül is lelket táplálóknak és áhí
tatot ébresztőknek kell lenniök. Károsy Pál.

II.

Milyen lesz az új énekeskönyv?
Az Evangélikus Élet egyik legutóbbi számában érdek

lődéssel olvastam Peschko Zoltán tollából szárma
zó cikket, melyben keserű hangon állapítja meg, 
hogy »900 ének lesz benne, de egyetlen kottafej 
sem.« i

Minthogy az énekek kiválasztásánál, illetve a 
dallam szerinti rostálásnál tevékenyen közreműköd
tem az új énekeskönyv összeállításában, kötelezett
nek érzem magam, hogy a fentiekkel kapcsolat
ban felvilágosítás és megnyugtatásképen szót emeljek.

A könyv tényleg úgy volt tervezve, hogy kot
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ták nem lesznek benne. Egyrészt azért, hogy a 
könyvet ne drágítsa, másrészt azért, mert a hí
vek javarészénél a kotta szerint való éneklés isme
retlen és végül azért, mert a szerkesztő bizottság 
az egy-egy dallamra alkalmazható »eredeti« és va
riáns dallamok közül nem akart egyet sem felvenni, 
úgy gondolván, hogy az ének-dallamok egységesí
tése kívül áll ennek a munkának a keretein és an
nak esetleges bekövetkezése a már kinyomatott kot
tákat részben használhatatlanná tenné.

D. Raffay Sándor püspökünk idevonatkozó véle
ményét azonban a bizottság elfogadta és tekintet
be véve azt, hogy az elemi iskolai, kottából való 
énektanítás meglepően szép eredményt mutat, a jö- 
vö nemzedékekre való tekintettel elhatározta a kot
ták felvételét az új énekeskönyvbe.

Most már ennek technikailag két módja kínál
kozik. Az egyik az, hogy minden dallamot az ere
deti szöveg tőié kottázzunk, az 1. verset a kották 
ala szedve. Ennek a megoldásnak gyakorlati nagy 
iiátránya az, hogy, ha például a könyv végén lévő 
szöveget egy elöl lévő dallamra kell énekelni, (kü
lönösen akkor, ha az kevésbbé ismert), akkor a hí
vek folytonosan előre és hátra fordítják a könyv 
lapjait, ami több szempontból kifogásolható.

Mi úgy véltük a dolgot legjobban megoldani, 
hogy a kb. 960 szöveg 250 dallamát egy külön 
kotta-mellékletben csatolnánk a könyvhöz, amelyből 
azután a szöveghez illesztve, kényelmesen énekelhet 
minden kottaismerő hívő.

Ez azonban még csak részletkérdés. A födolog 
a dallamok megállapítása.

Megbízatásom folytán, én az énekeskönyv dal
lamait sorrendben lemásolom a Kapi, a Chován és a 
Nagy-féle korálkönyvek alapján. Amint ez a munka 
be lesz fejezve, a dallamok az énekügyi bizottság 
elé jutnak, ahol a bizottság tagjainak módjában lesz 
a dallamokat felülvizsgálni, azokat korrigálni.

Az így jóváhagyott dallamok, — amelyek most 
már véglegesen egységeseknek tekinthetők lesznek
— kerülnek bele az új énekeskönyvbe, vagy a szö
veg közé, vagy mint külön melléklet. Az így meg
állapított dallamok alapján azután megtörténhetik 
az egységes korálkönyv megszerkesztése is.

Röviden ennyiben óhajtottam a cikkben felvetett 
kérdésekre válaszolni és ezzel, azt hiszem, meg
nyugtató választ adni.

Meg kell azután jegyeznem azt, hogy a mi al
földi viszonylatunkban sem az énekszövegek, sem 
a dallamok száma nem sok. Szarvason például egy 
éven át csaknem végigénekeljük a Tranosciust, amely
nek kb. 1140 szövege és 400 dallama van. Az elemi 
iskolások 6 év alatt 200 előírt és 50—60 soronkívüli 
új dallamot tanulnak meg. Érthető tehát, hogy az 
ilyen éneklő gyülekezetek többet kívánnak magyar 
nyelvben is, — amelyet mindjobban megkedvelnek,
— mint amennyit egy kis (300 szövegű, 50—60 dal
iamé) meglévő magyar könyv nyújthat.

Úgy olvastam ki a cikkből, hogy a ritmikus 
éneklés hiányának és egyéb énekügyi bajoknak a 
»dilettáns« muzsikusok, azaz az okleveles kántorok 
vagyunk az okai. Tudtommal az egyet, énekügyi bi
zottságnál magasabb egyházi fórumunk nincs. En
nek égisze alatt jelent meg a Kapi-féle korálkönyv, 
amelyet sokan annyira kifogásolnak. Már pedig ab
ban a bizottságban kántor alig volt, de volt ott 
zenetanár és más zeneértö. A kántoroknak semmi 
közük sem volt a korálkönyv megszerkesztéséhez, 
igy tehát ök nem okai annak, ha ebben a korál- 
könyvben hibák is vannak.

Ami a kántorok általános tudását illeti, beisme
rem, hogy a többség dilettánsnak nevezhető. Azon
ban, akinek sok adatott, attól sokat követelhetnek. 
Egy zeneakadémiát végzett orgonistától méltán el
várhatjuk úgy technikában, mint elméleti tudásban 
azt, amit egy szerény, képezdét végzett amatör or- 

onistától meg nem követelhetünk. Itt már nem a 
ántorok a hibásak, mert nagyon sok közülük szíves 
örömesf adná át helyét egy hivatott művésznek,

ámde nem tehetik, mert amikor a soros hét rájuk 
következik, — orgonálniok kell.

Ha az egyházak a lelkészi álláshoz hasonlóan 
külön orgonista állásokat szerveznek és azokra or- 
gonamüvészi oklevélnél alacsonyabb képesítésű egyént 
nem alkalmazhatnak, — akkor talání ?) sikerülni 
fog a ma még szerteágazó véleményeket egysége
síteni, a ritmikus éneklést bevezetni és az öseredeti 
koráldallamokat visszaállítani.

Mindaddig, amíg ez meg nem lesz, bántó reánk 
nézve, mert önhibánkon kívül történik, annak hang- 
súlyozása, hogy »a tanítóképzők csak okleveles dilet
tánsokat bocsátanak ki«. Mert még mindig vannak 
többen közülünk, akik szorgalmasan zongoráznak, 
gyakorolnak, tanulnak és nehezen összegyűjtött pén
zükön vizsgázni mennek. ,  hogy többet tudjanak 
Nem egy ilyen »dilettánst« ismerek személyesen, aki 
művészi oklevelet szerzett azóta.

Tény, hogy a kántorok zöme nem ily irányban 
halad, ámde a kántorok lekicsinylésével a hibákat 
reparálni nem lehet. Tessék a kántorképzést meg
szigorítani és azután a kántori oklevél nélküli ta
nítókat ne kötelezzék sehol orgonálásra.

Befejezésül megállapítom, hogy csak szeretettel
jes eszmecserékkel és csakis a szeretet és a meg
értés hangján szólva munkálhatjuk igazán egyházunk 
énekügyét. Borgulya Endre■

Idegen szemek a portánkon.
Amióta az évek óta munkába és harcba 

állt »Actio Catholica«, mint a kát. népszövet
ség utóda azt vizsgálja, hol, m erre van ebben 
az országban hely, ahol neki még őrállója 
nincs: kipontozza a térképet és szorgosan fo r
gatja a statisztikát. Újabban, mint az Evangé
likus Élet m egírta: a vegyes felekezetű köz
ségekben nemcsak a lelki, hanem a vagyoni 
megoszlására, a helyiségek igénybevehetőségé
nek tanulmányozására is súlyt helyez. T agad
hatatlan az, hogy a nyílt terepszemle után csak
is a jól előkészíteti hódítás következhetik be.

A kémlelő fél nem karddal, hanem se
lyem köntösben jelenik meg. Hangja ideig- 
óráig idegen, de mihelyt Ígéretekkel fűszerezi, 
a kiszemelt, szórványbeli, vegyes házasságban 
élő, vagy közömbös hittestvérünknél a lélek 
készsége gyakran megerőtlenedik és az egy
kor hűséget fogadott gyermek sebet ül egyhá
zán. . ' i

Nagyok ezek a sebek, csoda, hogy az 
evangélikus egyház m ár teljesen el nem gyön
gült tőlük. Ezeket a látható sebeket idejében 
meg kell gyógyítani.

Odaát éberen figyelnek minden megmoz
dulásra. Számon tartanak minden népmozgal
mi adatot, meglátnak minden rést, ahová nem 
tették még be lábukat, de nem késlekednek 
behatolni, hogy, mint az egyedül üdvözítő és 
többségi egyháznak jóakaró orvosai je
lentkezzenek mások lelki portáján.

Mi hol nagy, hol kicsi problémáinkkal tel
jesen ei vagyunk foglalva. Évr.ől-évre, szinte 
kötetre menő jegyzőkönyvi pontokat és rende
leteket termelünk s amí g csak valamit is meg
valósítunk azokból, addig mások szétnéznek hí
veink között és ismerve sebeinket: ott já r
nak közöttünk s mivel mi halogattuk gyógyu
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lást szerezni nekik, azt az orvosságot addig ők 
meghozták.

M egtám adható pontjainkra jól kiváloga
tott embereket küldenek, akik nemcsak szelle
miekkel, hanem sok helyen anyagiakkal is fel 
vannak szerelve. A szíves m eglátogatás után 
következik a templomba invitálás, majd szó
vá teszik a jövőt, amely nem épít számukra 
templomot, nem küld papot, míg az övéké itt 
van helyben, még egyelőre az is jó, hogy: 
»Egy az Istene »Át is lehet térni, a törvény 
azt jónéven veszi«. A kézzelfogható földiek 
sem hiányoznak, egy kis kelengyére való, téli 
segítség, állásigérgetés, stb.

Ezzel a munkával szemben nem állhatunk 
tétlenül. Van a mi egyházunkban is éber mun
ka, van élet. Nem is a rövidlátás a mi bajunk, 
hanem a munkaerők kiválogatásában és ar- 
ravalóságában nem vagyunk eléggé mérlege
lők. Nem minden ember egyformán alkalmas 
erre vagy a rra  a munkára. Aki valamiben 
kitűnik, oda tegyék és hagyják ott. A kiváló 
parochus, szervező, hitoktató ifjúsági lelkész, 
vármegyét járó  missziós lelkész, aki nem azt 
nézi, hogy 2—3 hívőnek -szónokol-e vagy ez
reknek, hanem a lelkét önti a munkájába, 
minden helyen jó munkát végez. Kórházi vagy 
börtön missziói szolgálatra lelkileg erre dis- 
ponált egyént kell küldeni. A különböző isko
lába gyermek és ifjúság szerető m unkaerőt 
kell állítani, aki még a vásott inasnak is 
atyja tud lenni.*

Minden őrállomásra a rra  való, teljes egyé
niséget állítsunk.

Előttünk a túloldali példa, amiben ered
ményeik oka rejlik Az Actio Catholica élére a cél 
érdekében a legarravalóbbakat rendeli ki, el
tekintve attól, hogy az illető melyik püspök
ségből A álé).

Szükség volna nálunk is arra, hogy nagy 
munkát végző lelkészeink mellett különösen a 
fiatalabb lelkészek, akik nagy felkészültségük
kel a mai szellem gyermekei, a speciális egye 
házi őrhelyeket ne hagyják figyelmen kívül. 
Ha új őrhely emelkedik a mai nehéz egyházi 
életből, kérjék annak őrzésére a  megbízást, 
még akkor is, ha eddigi helyük kényelmesebb
nek mutatkozott.

Ha mindenki odamegy, ahol erőt és ked
vet érez a szolgálatra, oda hiába jönnek ide
genek szétnézni, azon a portán az őr és pász
tor egybetartja nyáját.

Szükség van azonban arra  is, hogy a ve
szélyeztetett helyekre, vagy ott, ahol mostoha 
a sorsunk, az a rra  valókat az egyházegyetem 
vagy a kerület küldje ki. Ne engedje meg 
az evangélikus közegyház megtisztult szelleme 
azt, hogy ilyen helyen külső érdekek szólja
nak bele a munkás kiválasztásába, hanem le
gyen m ár legalább itt az egyedüli protektor: 
az evangélikus egyház tiszta érdeke.

K r ó n  F e r e n c

A Bibliatársulat évi jelentéséből.
I

Az angol »annual report« megállapítja, hogy 
mindenütt nagy a munkanélküliség, a nyomor és az 
éhség. Forradalom, kommunizmus, atheizmus és nagy 
elfásultság minden isteni dolog iránt. Ez a mai 
világ kórtüneménye. Élesen kidomborodik ezekben 
a démonok hatalma, amelyek meg akarják akadá
lyozni, hogy a bűnös ember Istent keresse és meg
találja. Emellett minden feltűnés nélkül felcsillám- 
lik az evangélium világossága és felcsendül a nagy 
diadalszózat: »Jézus győzött!«

Az 1934-ben eladott bibliai példányok száma 
10,970.609 drb. A fordítások száma 14-gyel szapo
rodott és ezzel elérte a 692-t. Európában 1,509.000, 
Ázsiában 7,046.000, magában Kínában 4,296.000. Ja
pánban 506.000, Koreában 661.000, Délamerikában 
b06.000 példány kelt el. Más társulatokkal együtt Kí
nában 10 millióra rúgott az elterjesztett példányok 
száma.

A Bibliatársulat 100-nál több fiókjában 1100 bib
liaárus és bibliaárusnő van alkalmazva. Újabban já
ratlan vidékeken, mint pl. Indiában, Spanyolország
ban, Argentínában, valamint Eszakaírikában a bib- 
liaterjesztök kocsival járják be az egymástól igen 
távol eső falvakat.

A Bibliatársulat megalakulásától kezdve, tehát 
131 év alatt, kerek 464 millió Bibliát és bibliarészt 
terjesztett el, amelyre nem kevesebb, mint 24,414,218 
angol fontot fordított! A mi pénzünkben kb. 660 mil
lió pengő! '

A Bibliatársulat a múlt évben kiadott fordítá
sokra, átdolgozásokra, nyomtatásra, kötésekre és 
szállításra 192.495 fontot.

Bérletekre, fizetések és adminisztrációs költsé
gekre 171.607 fontot.

összesen: 364.102 font.
Adományokból befolyt: 228.985 font.
Bibliák eladásából: 137.797 font.
összesen 366.782 font. Amint a fentiekből ki

tűnik, a múlt év egy kis fölösleggel zárult. Ameny- 
nyiben még sokan abban a tévhitben vannak, hogy 
— tekintettel a Bibliák nagy számban való elöájllí- 
tására, a Bibliatársulat egyáltalában nem, vagy csak 
igen csekély összeget fizethet rá, — a jelentés meg
állapítja, hogy a Bibliatársulat az eladott Bibliák
ért 55.000 fonttal kevesebbet vett be, mint amennyibe 
azok kerültek. A ráfizetés tehát kerek 1,400.000 pengő 
volt. Ebből látjuk, hogy a Társulat nagy feladatának 
csakis úgy tud megfelelni, hogy minden reményét 
az Istenbe veti. Az Ur az, aki megnyitja sokak 
szívét és fillérjeikkel, dollárjaikkal, fontjaikkal támo
gatják a Társulat világraszóló misszióját. Csak a 
névtelen adakozók száma 15 nyomtatott oldalra ter
jed! Vájjon hány magyar ember adakozása húzódik 
meg azokban?

A jelentés beszámol örvendetes és szomorú dol
gokról. Legtöbbet szenvednek a kínai kolportörök. 
A bálványok szolgálatában álló papok félrevezetik 
a népet és a feldühödött csőcselék hébe-hóba alapo
san elveri az »angolok szolgálatában álló bibliás 
embert«. A jelentésnek fénypontjait azonban mégis 
az örvendetes hírek képezik. Egynéhányat itt fel
említünk. Egy nem protestáns úriember a követ
kezőkép szólított meg egy kolportőrt: »Életemben 
sok nehéz munkát végeztem és sok kemény megpró
báltatáson mentem keresztül. Mindezekben a küz
delmekben az erőt és bíztatást abból az Uj testamen
tumból nyertem, amelyet öntől vettem. Naponta eb
ből merítem lelki táplálékomat.«

A Németországra vonatkozó jelentés többek kö
zött Hindenburg birodalmi kancellár elhunytáról is 
beszámol. Nemes jelleme, természetfeletti munkás
sága felejthetetlenné teszik őt a német nép előtt. 
A munkanélküliek óriási száma csökkenőben van. Na
gyon érdekes része a jelentésnek az, amelyben fel
említi a katolikus püspökök vezetése alatt megindult 
»katolikus Biblia mozgalmat«. Katolikus papok bib-
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liaküröket alapítanak. Habár — mint tudjuk — a 
olitikai hullámok igen magasra csaptak, az ott mü- 
ödö 7 bibliaterjesztő munkáját ez még sem aka

dályozta meg.
Bécsben a Bibliatársulat a februári forradalom 

alatt is nyitva volt, bár a közvetlen szomszédságban 
az utak el voltak torlaszolva. Sokan örültek ennek, 
mert a kíváncsi tömeg innen óhajtotta megtudni a 
napi véres eseményeket s így alkalom nyílt sokakkal 
megismertetni a Szentírást. Meitner bibliaterjesztö 
egy tisztán kommunistáktól lakott házban rövid be
széd után 13 példányt tudott eladni. Olyan helyen, 
ahol még a múlt évben nagy haraggal becsapták előt
te az ajtót, most nagy áj tatossággal, nyugodtan meg
hallgatják a bibliás ember bizonyságtételét.

Magyarországon nagy a nyomor és a szegénység. 
Az elfásult nép szívébe nem igen férkőzik be a 
reménynek csak egy kis sugara is. Mindamellett az 
elterjesztett Bibliák száma nem csökkent, sőt in
kább egy kissé növekedett. Az elterjesztett Bibliák 
száma 1934-ben 61.108 drb. volt, az 1933. évben 
60.909 darabbal szemben. A bibliaterjesztö munkája, 
az ilyen nehéz viszonyok mellett, igen nehéz. Protes
táns vidéken az Isten Igéje után való éhség ha
tározottan észlelhető. Katolikus körzetekben ellen
ben, ahol a papság ellenzi az »angol Bibliának« még 
a kézbevételét is, ez nem észlelhető.

Örvendetes tényként állapítható meg, hogy az 
egyszerű nép sokkal gyorsabban fogja fel a Biblia 
igazságait, mint az intelligens, müveit ember. Egy 
úrinőnek, aki a Bibliát »szektás Bibliának« nevez
te, a bibliaterjesztő azt válaszolta: »Méltóságos asz- 
szonyom, ön valószínűleg úgy vélekedik, hogy a jó 
Isten minden vallás részére külön-külön Bibliát íra
tott? A Szentírás minden ember részére csak egy, 
csak az emberek magyarázzák azt különféleképen.

Olaszországban a kormány teljes vallás- és lel
kiismereti szabadságot hirdet. Valóságban azonban 
konzervatív elemek a vallásszabadságnak idevonatko
zó paragrafusait holt betűkké változtatják. A pro
testáns missziótársulatoknak igen nagy akadályokkal 
Kell küzdeniük.

Franciaországban »Vissza a Bibliához« címmel 
mozgalom indult meg, melynek gyökerei Barth Ká
roly, volt bonni theológiai tanár áldott munkásságára 
vezethetők vissza. Számos követőt találhatunk a fran
cia intelligens ifjúság körében. Breuil bibliaterjesztö 
jelenti, hogy egy vendéglőben, ahol körülfogta öt 
a csúfolódók tömege, csak úgy tudott néhány da
rabot az általuk olyannyira megvetett Bibliákból el
adni, hogy egy ott lévő fiatalember megható mó
don bizonyságot tett az ö megtérése felöl, amely 
nagy hatással volt a jelenlevőkre.

A népszerű jelentés az idén »A közös kötelék« cí
met nyerte. Lehet-e valami jobb összekötő kapocs 
a Bibliánál? Ma, amidőn a népeket nemzeti önér
zettől fütött féktelen gyűlölet távolítja el egymás
tól, egyedül a Biblia képezheti azt a közös kötelé
ket, amely a népeket összehozza. A népszerű je
lentés hivatva van bebizonyítani, hogy a Biblia hozza 
létre a népek között a testvériséget és a békességet.

•  ) H Í R E K .  I •  |

VIZKERESZTUTÁNI 1-SŐ VASÁRNAP.
Lukács ev. 2:41—52.

A Lélek indította útnak őket, Józsefet és Máriát 
a yyérmékkel. Fáradtság? Veszedelmek? Éjszaká
zás? Otthontalanság? — Mit számítanak, amikor a 
messzeségben vá r. Istennek hajléka s amikor út
közben és ott a széles boltozat alatt testvér-lélekkel 
imádkoznak együtt idegenek idegenekkel, rokonok 
rokonokkal, szülök a gyermekeikkel!

Ki az, aki ma keresi a Mugasságos földi hajlé
kát? Ki az, aki nem tud egyedül odamenni, ha
nem szól és hív mást is? Ki az, aki természetesnek 
találja, hogy apa mellett fia, anya mellett leány 
egyformán engedelmesen menjenek el és hajolja
nak meg a minket váró Isten előtt? Milyen kevesen 
vannak. . .  Eg a családok élete, s az Isten Igéje sok 
helyütt kongva hangzik vissza . . .

A modern embervilágot lefoglalja az élet sok
féle »dolga«. A világ el akarja némítani az »egy 
szükséges dolog« hirdetését, éppen azért, mert na
gyon is tudja s kiolvassa belőle a világ dolgainak 
elítélését. Az Atya egyet bízott reánk: hirdetni és 
terjeszteni az Ő beszédjét. S ha mi tétlenek va
gyunk, ki hirdeti és hallgatja az Ur evangéliumát? 
Bizony vonuljunk mi is asszonyostul, gyermekes
tül, házunk népével oda, ahol az élő vizek forrásai 
fakadnak.

— Dr. Haberern J. Pál halála. Evangélikus egy
házunk egyik nagynevű és egyházi munkában mindig 
buzgó, sok érdemet szerzett tagja: Dr. Haberern J. 
Pál udvari tanácsos, egyetemi rk. tanár, ny. fővárosi 
közkórházi sebész főorvos hosszas betegség után 
81 éves korában elhunyt. Közéletünkben és tudomá
nyos működésében egyaránt kiemelkedett. A nem
zetközi orvoskongresszusokon is többször adott be
számolót orvosi tapasztalatairól. Hosszú orvosi pá
lyája alatt tízezrek háláját és szeretetét érdemelte ki, 
mert betegeihez jóságos, megértő szívű volt, aki 
meleg érdeklődéssel viseltetett életsorsuk iránt is. 
Annyi szenvedőt látott, hogy a vígasztalás és jóté
konykodás soha ki nem fogyott a szívéből. A vi
lágháború alatt vezető fötörzsorvosi beosztásban fá
radozott a sebesültek gyógyításán és ezt a nehéz 
munkát magas kora ellenére is teljes önfeláldozás
sal és fáradhatatlanúl végezte. Áldott emlékű édes
anyja már ifjúságától az egyházi életben való szol
gálatra nevelte és a templomban, a tanácstermekben, 
egyházi összejöveteleken igyekezett mindig résztven- 
ni az egyházi élet minden munkájában. A pesti Deák
téri magyar s német egyháznak iskolai, majd közös fel
ügyelője volt, nyugalomba vonulásakor pedig tisz
teletbeli örökös felügyelőnek választották. Élete utolsó 
évei családja békés és szerető gondozásában, odaadó 
ápolásában folytak le. A deáktéri templom istentisz
teletén a gyülekezeti ima éppen akkor emlékezett 
meg róla, mikor szemét az utolsó álomra hunyta 
le. Temetése január 8-án volt a Kerepesi-temetö- 
ben. A gyászbeszédet D. Raffay Sándor püspök mon
dotta, Cselekedetek könyve 23:1. verse alapján, bú
csúzó beszédet mondott Dr. Hittrich Ödön főigazgató, 
iskolafelügyelö a testvéregyházak iskolai, Hoepfner 
Guidó felsőházi tag a Szepesi Egyesület, Parassin 
József dr. a Belvárosi Orvostársaság nevében. A 
sírnál Broschko G. A., a német egyház lelkésze mon
dotta a megáldó imádságot, Dr. Elischer Ernő fő
orvos pedig a sebészorvosok nevében búcsúzott. Le
gyen áldott közöttünk az elhunyt sokat szolgáló éle
te, munkái és emléke.

— Kitüntetés. A kormányzó Hamar Gyula soproni 
tanítóképző intézeti igazgatónak a tanügyi főtaná
csos címet adományozta.

— Személyi változás. Gáncs Aladár vallástanár- 
lelkész halálával megüresedett székesfővárosi val-
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lástanári állás munkájával a pesti ev. magyar egy
ház Virág Jenő eddigi bányakerületi missziói lelkészt 
bízta meg, helyére D. Raffay Sándor püspök vitéz 
Sréter Ferencet osztotta be.

— Évi jelentés. A pesti evang. magyar egyház
1935. évi adatai: Lélekszám 36.500. — Az istentisz
teletek helyét és számát minden évben emelni kell, 
a templomok mindig megtelnek. Az egyházközség 
három lelkészi körében (Deák-tér, Fasor, Kőbánya) 
együttesen keresztelés volt 507, (1934-ben 579), kon
firmálás 365 (458), esketés 261 (241), tiszta evang. 
házasság 46, protestáns 33, vegyes 182, reverzális 81 
(77), temetés 399 (423), kitértek 68 (54), betértek 
141 (136), úrvacsorázók 13,440 (12,895), offertóriu- 
mok 6066.20 P. (5823 10), adományok 10,861 -32
(6895.-).

— A Prot. Irodalmi Társaság választmányi és évi
r. közgyűlést tartott Ravasz László püspök s Tomcsányi
V. Pál nyug. miniszter orsz. képviselő elnöklésével. 
Napirend előtt az elnöklő püspök melegen méltá
nyolta Marton L. és Szádeczky L. elhunyt
tanárok nagy és hűséges tanári és írói szolgálatait. 

A főtitkári jelentést Török P„ a kiadandó Rákóczi- 
korabeli vallásos tárgyú irodalmat Mályusz E. ter
jesztette elő. Utóbbit előfizetési felhívás és kérő se
gélyek útján próbálja a Társaság kiadatni. A jövő évi 
költségvetés körülbelül 10 ezer pengő bevétellel és 
kiadással van előirányozva. A külföldön tartózkodó 
Áprily L. távollétében a Prot. Szemle utóbbi füzeteit 
egy szerkesztő bizottság adta ki, amelynek munkás
ságáról Kerecsényi D. referált. Az eddigi Adattárt 
a "Ráköczi-kiadványok fogják pótolni. Végül a vá
lasztmány megnyitására és kiegészítésére került a 
sor. A régieket újból megválasztották. Az új tagok 
közé választották egyházunk részéről D. Kiss Jenőt, 
Zongor Bélát, Túróczy Zoltánt és Magassy Sán- 
dort. A Bethlen Gábor Szövetséggel kapcsolatos vi
déki előadásokat a folyó évben is tartani fogják. A 
Prot. Irodalmi Társaság népszerűsítése ezt meg 
is kívánja a jövőben.

— Köszönetnyilvánítás. Ezúton mondok köszö
netét mindazoknak, akik felejthetetlen jó férjem, 
gyermekeimnek szerető atyja megrendítően várat
lan elhunyta alkalmából részvétüket fejezték ki, te
metésén megjelentek és ravatalára virágot helyeztek. 
Jóleső volt látni a nagy részvétből, amely halálával 
és temetésével kapcsolatban megnyilvánult, hogy 
mennyien szerették őt, értékelték munkáját s együtt
érző szeretettel gondolnak megárvult családunkra. 
»Az igaznak emlékezete áldott!« Péld. 10,7. Buda
pest, december 28. özv■ Gáncs Aladár né.

— A sárbogárdi Luther Szövetség múlt hónapban 
nagysikerű vallásos estét és szeretetvendégséget ren
dezett a templomalap javára, mely erkölcsi és anyagi 
tekintetben egyaránt örvendetes eredménnyel vég
ződött. Beszédet mondott Irányi Kamill székesfe
hérvári lelkész, Irányi Kamillné, Haniffel Sándor sár- 
szentmiklósi lelkész és Dr. Halasy-Rektórisz Lajos, 
Fejér megye tb. ügyésze.

— Kelenföld. A Nőegyesület január 4-én műso
ros teadélutánt rendezett, amelyen Hittrich Ödön dr. 
c. tankerületi főigazgató tartott előadást. Dr. Remport 
Elek verseiből olvasott fel, Stowasszer Irén éne
kelt Weltler Jenő zongorakíséretével. — Január 11-én 
a Leánykor rendezi műsoros teaestjét, amelyen Bán
kúti Dezső dr. leánygimnáziumi igazgató tart előd
adást Liszt Ferencről. — Január 12-én háztartási 
alkalmazottak szeretetvendégsége, amelyen Jávor Pál
s. lelkész beszél az egybegyűltekhez.
r i  — Szentetornya. Az ádventi esték sorozata után 
december 22-én rendezte az egyház a szegények
bébe Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

és gyermekek karácsonyfa ünnepélyét. Az ajándé
kok kiosztását megelőzte három egyfelvonásos kará
csonyi játék előadása, melyeket Supkégel Emil kán
tortanító tanított be. — 60 gyermek kapott ruha 
vagy cipő segélyt, 160 ajándékcsomagot, 15 család
nak pedig lisztből, zsírból és kenyérből álló csomagot 
juttatott a jótékony szívek szeretete.

— A Keresztyén Igazság januári száma a követ
kező tartalommal jelent meg: Prőhle Károly fő- 
szerk. évfolyamnyitó elmélkedése, Reményik Sándor 
verse, Karner Károly felelős szerkesztő: Magyar 
evangélikus egyházunk helyzetképe, Hilscher Zoltán: 
Reformnemzedék, Járosi Andor: Erdélyiség és iro
dalom. A számot a Krónika és a Széljegyzetek régi 
rovatok mellett a Kincseink és Szellemi élet új ro
vatai teszik teljessé. Mutatványszámot szívesen küld 
a kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az aradbékési ág. hitv. ev. egyházmegye elnök

sége pályázatot hirdet a gerendási egyházközség 
lelkészi állására. A lelkészi szolgálat nyelve tót
magyar. Az állás javadalma: szabad lakás, mely az 
egyház által tatarozandó és tisztán tartandó, áll 
pedig e lakás: 3 szoba, iroda, nagy veranda, előszoba, 
konyna, éléskamra es a szükséges melléképüle
tekből, négyszáz négyszögöles kertből. 800, 
azaz nyolcszáz aránykorona (928 pengő) havi rész
letekben az egyházi pénztárból előre fizetve. 50 
aranykorona < 58 pengő) stóla megváltás az egyházi 
pénztár által fizetve. Állami kongrua. Kellően fel
szerelt kérvények 1936. január 25-ig bezárólag alól- 
íri espereshez küldendők.

Békéscsaba, 1935. december 30-án.
KrayzeU Miklós Dr. Szeberényi Lajos
egyhm. felügyelő. esperes.

RÉVAI, ATHENEAUM, FRANKLIN
Nagyszabású kömj vár leszállításai megkezdődtek! 

Jegyzéket kívánatra küld és rendeléseket elfogad 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése, 
Budapest, IX. kar. Ferenc-körút 21. sz,

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

bárány- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
IJj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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BELMISSZIÓI M U N K A P R O G R A M M .
Mikor 11 évvel ezelőtt a dunántúli egy

házkerület először adott ki ezzel a címmel egy 
vaskos füzetet, sok felől kételkedve fogadták. 
Bizonytalan vállalkozásnak látszott az, hogy a 
legkülönfélébb igényű és lelki összetételű egy
házközségek számára az egyházkerület olyan 
munkaprogrammot adjon a gyülekezetek lelki 
életének irányítására, amely mindenütt keresz
tülvihető legyen. De maga a belmisszió szó 
is homályos fogalmat takart, és sok ágú és 
szétfolyó jellege miatt kivihetetlennek látszott 
rendszeres munkaprogramm összeállítása.

Ma már mindenekelőtt megállapítható az, 
hogy a gyülekezetek lelki életének vannak közös 
igényei és általános hiányai. Az is megállapítható, 
hogy ennek a nehéz vállakózásnak a sikerét az 
dönti el, hogy jól átgondolt és tervszerűen ren
dezett sorrend veszi-e egymásután kézbe a szük
ségleteket és a hiányok pótlását. Az Ígér 
nyékét kielégíteni és a hiányokat pótolni 
az egyházak egészének élete szempontjából is 
és a gyülekezetek érdekében is olyan nagy 
jelentőségű, hogy annak felelőssége elől kitérni 
nem szabad.

Aki a dunántúli egyházkerület belmissziói 
munkaprogrammjának 1935—36.. évre szóló 
tizenkettedik évfolyamát kezébe veszi, az elő
ször is ennek a 250 oldalas, sűrűn nyomott 
könyvnek a tartalmából arról győződhet meg, 
hogy a könyv szerkesztőinek a lelkében teljes 
mértékben meg van ez a felelősség, a szükségletek 
felismerése, a hiányok tervszerű pótlása és egy 
rendszerezett építésnek hosszú időre felosztott 
sorrendje. Valóban nem a gyülekezeti belmissziói 
munkának, hanem az egyházkerület belmissziói 
céljainak munkaprogramm ja ez, amelynek el

végzése következtében a gyülekezetek belmisz- 
sziói m unkája egyenként kerül olyan m eder
be, amely az egész egyházkerület egyházi éle
tének építését biztosítja. Ez a m unkaprogram m  
lehetetlenné teszi, hogy a belmissziói tevékeny- 
kedés egyéni tetszéstől függjön, vagy pedig, 
hogy néhol egyszerűen semmi se történjék. Az 
egyház lelki nevelése a központi cél és ebben 
a tekintetben mindig történni keli valaminek. 
A belmissziói m unkaprogram m ban ez a  va
lami évről-évre meg van határozva.

Három fő része van az ezévi program úi
nak is: az ifjúság egyházi gondozása, a  felnőtt 
egyháztagok gyülekezeti gondozása, végül a 
szociális és egyházvédelmi munka.

Ennek a program m nak a jelentősége ma már 
túl hat a dunántúli kerület gyülekezetein. Más 
egyházkerületekben is használják és követik. 
Beigazolódott, hogy lehet és hogy szükséges 
az egységes és kötelező belmissziói m unkaprog
ramm. A tovább fejlődés csak az lehet, hogy 
m ásütt is kövessék ezt a példát.

Elsőrendű fontosságú munka ez, amelyért 
nemcsak a Dunántúl részéről illeti hála anf 
nak elgondolóját és megvalósítóját, D. Kapi 
Béla püspököt. Az ő előszavának befejezésével 
kérjük Isten áldását az elvégzett és elvégzendő 
m unkára: »Szendéikével adjon nekünk kegye
lemből erőt, hogy képességünket és időnket bol
dogan ajánlhassuk fel az Ö ügyének szolgálá- 
sára és semmi ejgyebet ne kereksünk, hanem 
hogy gyülekezeteink lelkiekben épüljenek, anya- 
szentegyházunk hivatásteljesítésében erősödjék 
s Isten nevének dicséret és dicsőség adassék 
örökkön-örökké.«
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Két front ellen.
("A dunántúli belmissziói munkaprogrammnak a 

presbiterek lelki gondozására vonatkozó részéből.)

Kívánatos, hogy evang. egyházunk hely
zetét necsak országos,' hanem világ-viszonylat
ban is figyelemmel kísérjük. Meg kell álla
pítanunk azokat a világpolitikai szempontokat 
és azokat a hatalmas szellemárámlatoklat, me
lyek az egyház elhelyezkedésénél döntő szere
pet játszanak s melyek végeredményben a mii 
m agyar helyzetünk kialakulását is befolyásol
ják.

i. M agyar evang. egyházunk helyzete a 
világháború óta fokozatos romlást mutat. E l
veszítette egyenjogúságából származó helyzeti 
előnyeit. A jogait biztosító törvények ugyan
azok m aradtak, de erejük m eggyengült. E gy
házunk megbecsülése és tekintélye kisebb lett. 
Egyházközi, kultúrális, politikai és szociális je
lentőségének hátrahanyatlására kell következ
tetnünk abból, hogy lét jogát és történeti jelen
tőségét kétségbevonják, az állami és tá rsa
dalmi életben mellőzik, sokszor tám adják s 
benne a nemzeti egység akadályát jelölik meg. 
A felekezeti béke feltétlenül javult ugyan s a 
róm. kát. egyház előkelő vezetői gyakran tesz
nek örvendetes békenyilatkozatokat, mégis a 
levegőt felekezetközi feszültség és az idegen- 
ség érzése forrósítja. Állandóan egy támadó 
katolikus frontot érzünk m agunkkal szemben.

Érdemes ezzel a helyzettel behatóan fog
lalkozni. Különösen érdemes megvizsgálni azt, 
hogy ezért az ellentétért mennyiben terheli a 
róm. kát. egyházat és mennyiben terhel min
ket a felelősség? Nem erősebb-e bennünk a k ri
tika az önkritikánál; a követelés a mérsékletnél, 
a külső tényezők túlbecsülése a belső értékek 
megbecsülésénél? Egyházunk jogi, társadalmi, 
egyházi és lelki életének kiépítésével a rra  kell 
törekednünk, hogy a békességet szolgáljuk és 
érte felelősséget érezzünk. A támadó frontot 
ezzel fnegszüntetni nem tudjuk ugyan, 
de talán enyhíteni annak „kíméletlenségét. A 
front megszüntetésében annál kevésbbé re
ménykedhetünk, mert ma m ár az egész világon 
kiépült a kát. front. A harc a  kát. egyház vi
lágpolitikájához tartozik. Bizonyítja ezt a cél
kitűzés, a haditerv és az eszközök azonossága. 
Mindenütt az állami élet irányítását igénylik. A 
kát. többség érvényesülését követelik. A kul
túrális és szociális élet egyházi alapon történő 
m egújításán dolgoznak. De mindig abból az 
alaptételből kiindulva, hogy egyedül csak a 
róm. kát. egyháznak van létjoga. A protestan
tizmus eretnekségének elfojtása az új történeti 
kornak a legnagyobb problémája, melynek ká
ros hatásaitól meg kell szabadítani az emberi
séget. A reformáció még ma is úgy áll előttük, 
mint minden társadalmi, szociális es. erkölcsi 
revolució forrása.

1934-ben a pápa ismét nyilatkozott a pro
testantizmusról és az Akció Katholikáról. Ki

fogásolta a protestantizmus terjeszkedését s 
azon aggodalm ának adott kifejezést, hogy a 
protestantizmus megrabolj,a a kát. egyház m ér
hetetlen életgazdagságát. »Mi marad meg a 
protestantizmusban a keresztyén életből, a szent
ségekből, melyet hol az egyik, hol a másik 
megtámad? Mi m arad a Krisztus személyének 
isteni voltából? Egy legenda, egy emberi sze
mélyiség? Ez a veszedelem fenyegeti ma egész 
Itáliát.« Háromszáz kerületből csak száz kerü
letet nem érint a protestantizmus propaganda 
munkája. A katolikus akciók legfontosabb fel
adata a protestantizmus erőteljes visszaszorítá
sa. A szentévnek ez legyen a legdrágább gyü
mölcse.

A kát. többségű államokban mindenütt 
kedvezőtlenné vált a prot. egyházak helyzete. 
Érvényesülésüket mindenütt megnehezítik, jo
gaikat korlátozzák, m unkájukat mellőzik. Ez 
azonban nem csupán többségi jogérvényesítés, 
nem is hatalm i erővel való országhódítás, nem 
is gyakorlati politikában összesűrűsödő poli
tikum, hanem egy negatív hitelvi álláspont 
érvényesítése.

2. A kát. fronton kívül az i s t e n t e l e 
n e k  f r o n t j á v a l  is számot kell vetnünk. 
Mikor az istentelenek frontjáról beszélünk, elő
ször is gondoljunk a rra  az életirányziatra, melyet 
a róm. kát. egyház feje egyik beszédében m o 
d e r n  p o g á n y s á g n a k  nevezett. Ez a po- 
gányos életirány az egész emberiségben hódít. 
Az élvezetet, a vagyont, az érvényesülést, a  föl
di életet állítja az élet középpontjába. Elsza
kad Istentől, m egtagadja a vallást, elfelejt
kezik az örök életről, nem törődik a felelős
séggel és ítélettel. Pogány életet él, pedig lá t
szólag keresztyén. Az istentelenek ezen frontja 
nem kisebbedik, hanem inkább állandóan nö
vekszik.

Korunkban különösképen aktualitással b ír 
ez a kérdés. Valósággal a  levegőben úszik az 
elpogányosodás veszedelme. A közgazdasági 
élet elválása az erkölcsi alaptól. A politikai si
kerek függetlenítése az etikai elvektől. A nem
zetközi politikában nagy, szent elvek feladása 
hitvány anyagi előnyökért. A művészetben, iro
dalomban az Istenből származó és Istenhez ve
zető örök szép m egtagadása. A mindennapi 
életben a testi élet túltengő, egyoldalú kultus
szá, amint az a sportszenvedélyben, a  vasárnap 
isteni részét m egtagadó vikendezésben áll előt
tünk. Mindez azt bizonyítja, hogy a mostani 
életnek sok pogányos veszedelme van, mely 
ellen harcolnunk kell.

Az istentelenek frontjáról beszélve másod
szor azokra gondolunk, k i k  az  i s t e n  t a g a 
d á s t  r e n d s z e r r é  t e s z i k .  Tervszerűen dol
goznak az Isten uralma, az egyház, a vallás és 
az erkölcsi eszmék ellen.

Az o r o s z  s z o v j e t  istenellenes prog- 
rammja változatlanul fennáll. Kényszerűség
ből talán egy-két vonást megváltoztatott, de a 
terv lényegét érintetlenül hagyta. Ma is olyan 
államrendszerben kényszeríti élni az embere
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két, mely detronizálta az Istent. Olyan gazdai- 
sági és szociális rendet erőltet állam polgáraira, 
melyből hiányoznak az erkölcs alapigazságai. 
Olyan életre neveli az embereket, melyben le
hetetlenné válik az egyház, a vallás, a templom 
munkája. Olyan elvek szerint rendezi be az 
emberek mindennapi életet, melyek megölik 
az erkölcsös, tiszta családi életet.

Az istentelenek frontja az utolsó eszten
dőben megerősödött. M egerősítette az a kö
rülmény, hogy 1934 szeptember 17-én az orosz 
szovjetet felvették a Népszövetségbe. Ez a ha
tározat a ke reszt yénség szégyenét ési veszedel
mét jelenti. A népszövetségi gyűlésen az orosz 
szovjet felvétele ellen csupán Svájc kiküldöt
te tiltakozott. Ehhez a tiltakozáshoz a holland 
kiküldött csatlakozott. Jólehet a tiltakozást ál
talános helyesléssel fogadták, mégis 48 kikül
dött közül 38-án igennel szavaztak és csak h á r
man (Svájc, Hollandia, Portugália) szavaztak 
az oroszok befogadása ellen. Az egyházak és 
egyházi szervezetek hasztalanul tiltakoztak a 
felvétel ellen. A Vatikán óvatos álláspontot 
foglalt el. Azt mondotta, hogy nem avatkozik 
külpolitikai kérdésekbe. Az egyház természe
tesen a kommunizmus ellen harcol és küzd a 
kommunista alapra helyezkedő állam ellen is. 
A Népszövetség azonban nem áll egyházi ala
pon s így a Vatikán sem léphet eléje politikai 
követelésekkel. Azóta is tapasztaljuk, hogy a 
hatalmas keresztyén államok milyen buzgóság- 
gal igyekeznek m aguknak megszerezni szö
vetségesül a szovjet Oroszországot.

Mindez pedig nem jelent kevesebbet, mint
hogy a keresztyén államok elismerték az is- 
lentagadó államrendszer jogosultságát s a ke
resztyén államokkal való egyenértékűségét. A 
felejtés leplét borították a szovjet vallás-, Isten
es erkölcsellenes m últjára. Elfelejtették, hogy 
31 püspököt, 16.000 papot, 7000 szerzetest 
meggyilkoltak s a becsületes emberek millióit 
kivégezték. M egbocsátották neki, hogy a temp
lomokat lerombolták, a családi életet megméte
lyezték, a keresztyén erkölcsiséget kiirtották. 
A Népszövetségbe való felvételükkel jogosnak 
ismerték el azt a politikai és szellemi irányzia- 
tot, mely a keresztyén államok alapjait és a 
keresztyén életszemlélet örök értékeit megta
gadta.

Az istentelen front minden országra kiter
jeszti hatalmát. Figyeljük meg a következő ada
tokat: Amerikában folyton növekszik híveinek 
száma. Program m ja szerint 1937-ig egymillió 
sejtet akar kiépíteni, mely a gyülekezetekhez 
hasonlé) szervezetet képez, 400 ezret az isko- 
Iákban, 600 ezret a falvakban. A sejtvezetők 
részére külön iskolákat és tanfolyamokat állít 
fel. Sajtéba erőteljesen dolgozik. Propaganda
füzetekkel árasztja el a munkásokat és földmí- 
veseket. Közel egymillió példányban szórja szét 
mételyező iratait.

A n g l i á b a n  az egyik főállamügyész nyil
vános-gyűlésen panaszolta, hogy az iskolásgyer
mekek között ijesztően hódit a kommunizmus.

Az állam engedékenységének szomorú következ
ményei várhatók. Az ifjúság elidegenedik a 
vallástól. Tervszerű védekezést tart szükséges
nek.

F r a n c i a o r s z á g b a n  a szabadgondol
kodók szövetsége mellett forradalm i irányzatú 
bolsevista szervezet alakult: az istennélküli pro
letárok szövetsége. A szervezet gyűlésén kétszáz 
delegátus tanácskozott. Külön agitátoriskolát 
állítottak fel. Ennek egy-egy alkalommal 60 
hallgatója volt. Program m juk abban áll, hogy 
az állam szakítson a pápai székkel; a szerzetes- 
rendeket töröljék el; a vallásoktatást szüntes
sék m eg; kórházakból, fegyházakból, iskolák
ból tiltsák ki a lelkészeket; a társadalm i és á l
lami életben védelmezzék a kommunizmust.

H o l l a n d i á b a n  is erős szervezetük van. 
Külön sajtóorgánum  szolgálja ügyüket. H atá
rozott vallás- és egyházellenes irányzatban dol
goznak, de kimondják, hogy megelégszenek az 
egyház elleni dolgozással, a  vallás üldözése 
nélkül.

K a n a d á b a n  30 központjuk van. C s e h 
s z l o v á k i á b a n  is nagy m unkát végeztek, de 
legutóbb az állam szervezetüket feloszlatta.

Az istentelenek frontjának erősödéséről 
nemcsak a rejtett propagandam unkáról szóló 
statisztikai adatok, hanem történeti tények is 
beszélnek. M i n d e n  o r s z á g b a n  felüti fe
jét a szervezett elágületlenség, mely gazdasági 
csatornákon át hat az erkölcsi felfogásra ós 
m egbontja az állami élet belső rendjét. Nem 
véletlen, hogy F r a n c i a o r s z á g b a n  eszten
dőnként a polgárháború réme fenyeget s Pá- 
ris utcáin franciák franciákkal kerülnek szem
be. Gondoljunk M e x i k ó r a .  Mindenekelőtt 
m egállapíthatjuk, hogy a mozgalom kezdetben 
nem a róm. kát. egyház, hanem annak politi
kai és gazdasági hatalomérvényesítése ellen irá 
nyult. Az idegen szerzetesek, az idegen hatalom 
alatt álló vagyonok, az idegen befolyás meg- 
rendszabályozását jelentette. De mögötte bi
zonyára keresztyénellenes erők húzódnak meg. 
Mert semmiféle államérdek nem teszi szük
ségessé a szentképeknek a  lakásokból való el
távolítását, az istentiszteletek megnehezítését, 
az állampolgárok hűségének kétségbevonását. 
Bizonyos, hogy a mozgalmak m ögött egyete
mes keresztyénellenes törekvések dolgoznak, hi
szen az ellennyomás a kevésszámú protestánst 
is érintette. Történeti tény az is, hogy A m e 
r i k a  és  J a p á n  kénytelen volt tiltakozni az 
orosz kommunista propaganda ellen.

Világos tehát, hogy a kommunizmus min
den államban szervezkedik s az egész világra 
kiterjeszti romboló m unkáját. Föld alatt és 
föld felett, nyíltan és titokban, a szellem és a 
pénz eszközeivel dolgozik. Veszélyezteti az en> 
beriség keresztyén fundamentumait. M egbont
ja az állam tartóoszlopait és megmételyezi az 
emberek világnézetét. Igazán az emberek közös, 
nagy ellenségét látjuk benne, mely élet-halál 
harcot jelent az egész keresztyénségre. Milyen 
tragikus, hogy a keresztyénség nem ismeri fel a
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veszedelmet, nem látja a közös védekezés szük
ségét, sőt frontot alkot egymással szemben.

Evangélikus egyházunk két frontot talál 
m aga előtt. Az adott helyzetben reá az erőteljes 
védekezés és fegyverkezés kötelessége vár. A 
védekezés azonban nem tétlenség, hanem ál
landó belső építőmunka. Erősítse meg bibliai 
alapjait. Dolgozza ki hitvallásosságát. Terem t
sen erőteljes egyházi közszellemet. Törődjék 
az ifjúsággal és a gyülekezet tagjaival. Gon
doskodjék arról, hogy fél- és negyed-evangéli
kusok helyett erős öntudatú és keresztyén életű 
emberek álljanak a fronton, akik jobbra  is, 
balra is m egbonthatatlan acélfalat képeznek.

D. Ka ; p i  B é l a .

A puszta szóvirágok többet ártanak, mint 
használnak. Röviden sokat mondani: ez a mű- 
vészét. A  legnagyobb ostobaság pedig az, ha 
valaki sokat beszél, de semmit se mond.

Luther.

Egy jó Luther életrajz.
RUDOLF THIEL: LUTHER.

Két kötet. Az első megjelent 1933-ban, 372 oldalon, 
a második 1935-ben 374 oldalon.

Valamelyik nemzetközi lutheránus gyűlés 
m eghitt papi beszélgetésének nem régiben az 
volt a nagy kérdése: melyik állam lutherániz- 
musa, vagy egyházi közössége Íratta meg a leg
jobb Luther életrajzot? Azok, akik ezt a kér
dést feltették egymásnak s róla beszélgettek, 
nem voltak a német teológia szellemének vazal
lusai, de az ellenségei sem s az első közös felelet az 
volt, hogy éppen a németek.nem írtak  még olyan 
jó Luther életrajzot, ami méltó lenne arra ,'hogy 
a világ sok nyelvére lefordítsák s így ezen a 
könyvön keresztül Luthert jobban megismer
jék.

H a önértékeink elismerése érdekében egy 
kissé őszinték akarunk lenni, ki merem mon
dani, hogy Dr. Masznyik Endre Luther élet
rajza a jobb életrajzok közé tartozik s legalább 
annyira jó, mint a  kortársai által íro tt német 
Luther életrajzok akármelyiké.

A mai m agyar Luthe rám ának azonban a 
Masznyik könyv nem elegendő olvasmány. A 
napokban, amikor egyik újságíró barátomnak 
odaadtam  H arnacknak Lutherről írott rövid 
életrajzát, viaskodni kellett vele, hogy le ne 
fordítsa, pedig azt hiszem, olyan avatott kézbe 
került volna a H arnack könyv m egm agyarítá- 
sa, hogy az a könyv addig is, amíg a közép- 
osztály vagy az ifjúság számára egy Luther 
életrajz íródik, kielégítette volna a várako
zást és az igényeket is.

Mit vár a mai evangélikus ember egy meg
írandó és közforgalomba kerülő Luther élet
rajztól? ír ja  meg az igazságot, legyen a kor 
és egyházi viszonyok adásában teljesen tárgyi
lagos, az okozott hatás s a reformáció jelen

tőségének megrajzolásában elfogulatlan, ne 
szépítse azt, amit a, hibák dacára is lehet sze
retni, s világítsa meg a tévedéseket is, hiszen 
a reformáció elbírja a  korrektívumokat.

Rudolf Thiel, mint történész nézi problé
m áját s mivel nem teológus, mentes minden 
olvan m egkötöttségtől, ami akár dogmatikai, 
akár egyházpolitikai tekintetben eleve befo
lyásolná. Belemélyed abba a. nagy történeti 
anyagba, amelyről érzi, hogy ne’ki idegen s 
mégis áttöri a ránehezedő nehézségeken m a
gát s könyvével még teológus körökben is si
kert arat.

Az első könyvben három nagy fejezetet ad, 
az eretnek, a szerzetes és a harcos címmel. 
Ezekbe az összefoglaló pontokba szorítja az
után mondanivalóit. Mint nem-teológus, meg1- 
lát azután olyan dolgokat, amelyeket eddig a 
teológusok elnéztek. Nemcsak kifejezetten evan
gélikus forrásokat használ (Luther iratokat s 
eddig megjelent evangélikus tartalmú iratokat), 
hanem már a kortársak ellenséges irodalmát 
is úgy eleveníti meg az olvasó előtt, ami más 
előtte élt életrajzírónak ennyire nem sikerült.

Az első könyv anyagának csoportosítása, 
Luther élete 1483— 1522-ig, kortársak, egyházi 
polémiák érdekes megörökítése, az események 
eleven lüktetése annyira vonzó és érdekes for
mában történik, hogy nem lehet a könyvtől 
szabadulni. Pompás teljesítmény. Természetes, 
hogy ilyen előzmények után felfokozott kíván
csisággá! vártuk a, második kötetet, amely Lu
ther életét 1522—1546-ig tárgyalja.

A második kötet m ár csak krónika. Be
csületbeli kötelességből megszületett vállalko
zás teljesítése. Nem akart befejezetlen művel 
szerepelni a Luther irodalomban. Mégis ebben 
a kötetben is vannak fejezetek, amelyek nél
külözhetetlenek a mai teológus és evangélikus 
számára. Azokra a  fejezetekre gondolok, am e
lyek Karlstadt, Münzer, a rajongók s az új- 
rakeresztelők dolgait tárgyalják. Olyan dolgo
kat m utat meg itt a szerző, am iket sejtettünk, 
vagy eddig is tudtunk: azt, hogy a lutheri re
formációnak mennyi nehézséget és akadályozta
tást okozott ez a néhány ember és a mögöttük 
csoportosulok mozgalma. Szinte természetesen 
gondol a rra  az ember, mennyire igaz a köz
mondás: az ellenségeim nem okoznak olyan 
nagy gondot, mint a barátaim .

Bátran tárgyalja a megtérés teológiáját 
s problémáját. Ebben a témakörben is olyan 
érdekességekre m utat rá, amit éppen nenvteos- 
lógus tud jól m egírni s talán éppen a teológus 
ezen a ponton tanulhat Thieltől leg többet.'

A nagy mű elindult a legnehezebb útra. 
Papokat és teológusokat akar m agának m eg
nyerni. Sokan fogják ócsárolni ezt a könyvet, 
a  csak könyvismertetések után induló lelkek ke
zükbe sem veszik talán s nekünk mégisí azi a£ 
érzésünk, hogy Luther jobb megértéséhez nél
külözhetetlen, sőt azt is állíthatjuk, hogy aki 
ezt a könyvet nem ismeri, nem írhat Luther 
életrajzot, a népnek szóló életrajzot sem. G. L.
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Egyházi zenénkről.
Az Evangélikus Élet múlt számaiban több 

közlemény jelent meg, melyek a szarvasi g y ü 
lekezet új énekeskönyvével kapcsolatban egy
házzenei hibákat világítanak meg s problem 
mák megoldását sürgetik. A kérdéssel kaj>- 
csolatos ellentétes véleményeket szeretném ösz- 
>zeegyeztetni s közös munkába forrasztani.

Az kétségtelen, hogy az éneklőkészség a 
vidéken és a falusi gyülekezetekben sokkal na
gyobb, mint a nagy városokban, vagy akár a 
fővárosban. Tehát ez az énekszeretet kell, hogy 
fokozottabb módon kielégülést kapjon. Arról 
nem tehetnek a szarvasiak, hogy eddig senki 
sem akart, vagy m ert az új egyetemes énekes- 
könyv kérdéséhez hozzányúlni. Még az előké
szítő munkák sem indultak meg, pedig az új 
könyv kötelezően egyforma dallam- és szöveg
része s az attól függetlenül fellépő helyi k í
vánalmak számára m ár régen megindulhatott 
volna az adatgyűjtés és kiválogatás alapos és 
felelősségteljes munkája. Amíg ilyen országos 
s egyúttal helyi kívánságot kielégítő énekes- 
könyv kérdését halogatjuk és nem merünk hoz
zá nyúlni, addig úgy érzem, nincs jogunk egy 
uj könyv megjelenését hibáztatni.

Ezzel az üggyel kapcsolatban megjelent 
cikkek azonban egyházi zenészeink között kü
lönbséget tesznek. A különbség a szakképe
sítés miatt ‘tényleg fennáll, azonban dacára a 
sok hozzá nem értésnek, kevésre értékelésnek, 
a legtöbb orgonásban mégis él egyházi ze
nénk határtalan szeretete és érte való aggó
dása. Ez a féltő aggodalom láttatja meg velünk 
a hibák valódi okait:

í. A zeneművészeti főiskolán csak papi
roson van egy ú. n. protestáns egyházzenei 
fakultás. Növendéke nincs, m ert ennek a szak
nak a tervezői csak a zeneművészeti főiskola 
orgona.-tanszakának az elvégzése után engedik 
meg ide a felvételt. Nem gondoltak arra, hogy 
ezzel ez a szak tulajdonképpen illuzórikus, sem
mi gyakorlati értéke nincs, m ert az orgona
tanszakot olyan magas nívójú felvételi vizsga 
előzi meg, hogy oda kevesen jutnak be (az 
egész országban csak pár orgonásunk végezte 
azt el). Ellenben nem történt egyetlen lépés, 
hogy egyházi zenészeink nagy tömege számára, 
tanítóképzőink zenében kiváló növendékei, vagy 
már végzett s a zene iránt komolyan érdeklődő 
tanítóink számára a katolikus egyházzenei szak 
m intájára 2—3 éves zeneművészeti főiskolai 
szak nyíljon. Az tény, hogy templomainkban 
sok az oda nem való s ízlés nélküli zene. De 
nem szabad addig bírálni, míg az egyház nem 
gondoskodik egyházzenészeink megfelelő s kor
szerű kiképzéséről. Az egész m agyar evangé- 
likusságnak kellene oda hatni, mivel ne
künk, az éneklő egyháznak van legtöbb kö
zünk a zeneakadémia prot. egyházzenei fakultá
sához, hogy ha az a  való élettől messze áll, for
máljuk át úgy, hogy megnyithassa kapuit az

evangélikus zenész ifjúság előtt. (A nyáron 
üresen álló internátusok is kaput nyithatnának 
pár napra, egyházzenei továbbképző tanfolya
mokra).

2. Szinte megdöbbentő az a másik szomorú 
tapasztalat, hogy az igazi evangélikus zene ná
lunk milyen kevesek előtt ismert. A múlt ál
datlan iskolai énakoktatása s lelkészképzésünk- 
ben az egyházzenei szakoktatás hiányai nyo
masztóan éreztetik hatásukat. Aki tisztán tud 
egy koráit elénekelni, az m ár ért az egyházi 
zenéhez! És ezzel az elvvel születnek nagyon 
sokszor szakember nélküli bizottságok, indul
nak el megfelelő irányítás nélküli munkák, 
adunk kántori oklevelet stb. Az egyházi zene 
fogalmát még sok helyen kimeríti az ének ve
zetés s a körálok ismerete. De hol van az igazi 
evangélikus zene tudatos átélése, élvezése? 
Hány orgonán szólalnak meg az egyetemes ze
neirodalom egyetlen lutheránus hangszeres ze
nekincsei: a korálelőjátékok? Hány gyüleke
zet és lelkész veszi észre az orgonajátéknak ezt 
a részét, ami m ár nem ének vezetés, hanem an
nál is több: az istentisztelet hangulati kifeje
zője s egységbe öntő legm agasabb rendű mű
vészete. Hányán érzik meg Bach örökké utol
érhetetlen nagyságában az evangélikus korái 
eszményi mélységét? Megtesziink-e mindent, 
hogy templomainkban minél többször csendül
hessen fel Bach muzsika? Presbitereink, elöl
járóink m iért hiányoznak nagyon sokszor egy
házi szép hangversenyeinkről, vagy zeneakadé
miai estjeinkről, ahol a nem evangélikus bu
dapestiek hódolnak az evangélikus zene nagy
sága előtt. Templomi énekkarainkból miért hi
ányzik sok helyen az intelligencia? H a az evan
gélikus középosztály hangszeren tanuló öregje, 
fiatalja összeállana, a régi, lutheránus házi ze
ne emlékét felidézve, egy-egy Bach-, vagy Eux- 
tehude-kantáta vagy Schütz egyházi koncert 
előadásával visszahívhatná templomaink kö
zönségét a hangos film, vagy a rádió könnyű 
zenéje mellől.

Súlyos kérdések s egyházi zenénk alapjait 
érintő jelenségek ezek. Azonban ha egyházi 
zeneoktatásunk hamarosan m egoldást nyerne, 
ha a musica sacra-t, annak minden vonatkozá
sát tám ogató segítséggel s értékét felismerő 
megbecsüléssel néznénk, templomainkban mind 
több helyen szólalna meg az igazi evangélikus 
zene. K a p i - K r á 1 i k  J e n ő .

„Egység" a német evangélikus 
egyházban.

1935. december 3-án az összes német ú j
ságok a vallásügyek intézésével megbízott Kerrl 
birodalmi miniszter következő rendeletét hoz
ták.

A N é m e t  E v a n g é l i k u s  K g  y h á z b i z 
t o s í t á s a  é r d e k é b e n  1935-  s z e p t .  24-



22 oldal. EVANGÉLI KUS  ÉLET

é n  k i b o c s á t o t t  t ö r v é n y  a l a p j á n  a 
k ö v e t k e z ő k  r e n d e l t e t n e k  el :

i- §
1. Amennyiben a Német Ev. Egyház biz

tosítása érdekében 1935. szept. 24-én kibocsá
tott törvény és a Német Ev. Egyház, valamint 
az államegyházak végrehajtó* határozatai alap
ján az egyházvezetés szervei m egalakíttattak, 
nem engedhető meg, hogy egyházi egyesületek 
és csoportok egyházkormányzati és egyházha
tósági jogokat gyakoroljanak.

2. Az 1. bekezdésben megjelölt meg nem 
engedhető tevévékenységekhez különösen a kö
vetkezők tartoznak: lelkészi állások betöltése: 
lelkészi segéderők meghívása; az ev. állam 
egyházak lelkészjelöltjeinek vizsgáztatása és 
avatása; a gyülekezetekben való vizsgálat; szó
széki hirdetések elrendelése; egyházi adó eme
lése és annak kezelése; gyülekezeti intéizkedés1- 
sel összefüggő gyűjtésnek és adakozásnak a 
kiírása, valamint a zsinat összehívása.

3. Az egyházi igehirdetések és a vallásos 
közösség gondozásának a  szabadsága az egy
házi gyülekezetekben és csoportokban érintet
len marad.

M ajd a 2., 3. és 4. §-ban arról történik 
rendelkezés, hogy a rendelet kihirdetése után 
mindazok az egyházkormányzati és egyházható
sági szervek, amelyek egyházi egyesületek és 
csoportoktól kapták megbízatásukat, feloszlat
hatok és ilyen jogokkal a rendelet, életbelépé
se után fel nem ruházhatók.

Ezen rendelet fontosságának a megértése 
érdekében szükséges, hogy ismerjük a hitle- 
rizmus uralomrajövésével beállott egyházi ha r
cok történetét. Tudnunk kell mindenekelőtt azt, 
hogy az alkotmányos úton, szinte egyhangúlag 
megválasztott Bodelschwingh birodalmi püspö
köt állami nyomással visszalépésre kényszer i- 
tették és helyébe, mondhatni rendeleti úton, 
Müllert választották meg. Azonban a német 
evangélikusság nagy tömegei lelkészeikkel és 
püspökeikkel az élükön, nem ismerték el a 
szerintük alkotmányellenesen megválasztott új 
birodalmi püspök és vele az ú. n. német ke
resztyének uralmát. Ennek következményeké- 
pen külön szervezkedtek s így alakult meg 
előbb a lelkészek szükségsizövetsége, (Pfarner- 
notbund), m ajd a hitvalló egyház (Bekenntnis
kirche). Ez a szervezet, mint a birodalmi N é
m et Ev. Egyháztól teljesen különálló és füg
getlen evangélikus egyház működött tovább. 
Helyzetét m egkönnyítette az, hogy a legtöbb 
helyen, (W ürttemberg,. Bajorország, Baden), a 
gyülekezeteken és lelkészeiken kívül a  püspö
kök is hozzácsatJakoztak s így életükben nem 
történt változás, csupán nem ismerték el az 
új birodalmi egyházszervezetet és mint állam 
egyház/szem ben a birodalmi egyházzal élték 
alkotmányos életüket. A  vezetőség, a püspök
kel az élén, tovább gyakorolta alkotmányos jo
gait oly mértékben, amilyen mértékben most 
ezzel 4 . rendelettel azokat megvonták tőle. A

birodalmi Német Ev. Egyház minden erejét 
latbavetette, hogy a kívülállókat behódolásra 
kényszerítse. Ez azonban dogmatikai és jogi 
okokból nem sikerült. Ekkor nem m aradt más 
hátra, minthogy a Német Ev. Egyház az egység 
m egvalósítását az államhatalomtól kérje. Ezt 
meg is cselekedte és Kerri, a vallásügyek b i
rodalmi minisztere, a birodalom és minden ál
lam élére egy-egy bizottságot nevezett ki, azzal 
a rendeltetéssel, hogy teremtsen rendelt az ev, 
egyház területén és valósítsa meg az oly szép
nek elképzelt egységet.

Azonban a hitvalló egyház észrevette,, hogy 
ez csakis az ő megsemmisítésére vezethet s 
alkotmányra és jogra hivatkozva;, nem ism er
te el az új felsőbbséget, azt mondván, hogy 
csak egy felsőbbséget ismer el és csak annak 
engedelmeskedik s ez az, amelyet alkotmányos 
úton ő választott és ezzel neki hűséget foga- 
dott. így történt azután a*z, hogy a hitvjalló 
egyház püspökei és vezetősége nem ismerték 
el felsobbségüknek a birodalmi miniszter ál
tal kinevezett bizottságot. Ennek következmé
nye lett a  fent közölt rendelet kiadása, am e
lyik elvesz minden hatalmat az egyháztól (a 
Német Ev. Egyháztól is) s minden hatalmat 
a kinevezett bizottságokon és a  miniszteren 
át az állapihatalom kezébe tesz le, — Az egy
házban többé tehát nem a;z egyház korm á
nyoz, hanem az állam, s így sikerült m egalakí
tani a »birodalom egységét«.

Ha a rendelet célját kutatjuk, úgy 
nyilvánvaló, hogy azt az »ellenzéki« hitvalló 
egyház megsemmisítésében kell keresni. Ez 
érezhető ki Kerrl miniszternek a rendelethez 
fűzött m agyarázatából is, ahol a következőket 
mondja: »Nem kell a rra  gondolni, hogy itt 
a hitvalló egyháznak a betiltásáról lenne szó, 
Nem, ez mint olyan, mint közösség továbbra 
is fennm aradhat, de bizonyos im m ár az, hogy 
az egyházi és lelkészi kormányzatba tűzcsóvát 
többé egyik oldalról sem vethetnek be. Ha 
mégis megtennék, természetes, hogy az állam 
hatalom közbelép.« A rendeletet kierőszakolok jól 
tudják azt, hogy a hitvalló egyház vezetősége 
kritika nélkül semmi rendeletét nem vesz át és 
nem közöl, ha ellenkezik az evangéliummal, 
mégha az új államhatalom részéről jön is és 
ennek végrehajtását most is meg fogja ta 
gadni. De éppen ebben bíznak, mert ha ezek 
után valaki ellenszegül a kinevezett bizottsá
gok intézkedéseinek, akkor nem csupán azzal 
ellenkezik, hanem végeredményben az állam
hatalommal ütközik össze s így államellenes 
tevékenység vádja alapján állásából elmozdít
ják s helyét olyannal töltik be, aki céljuknak 
megfelel. Ezzel az utolsó kísérlettel gondolják 
végleg elnémítani az egyházi ellenzéket és va
lójában megalkotni az egységes Német Evan
gélikus egyházat. í

Jól tudják ezt a m egtám adottak s egyik 
legutóbbi összejövetelükön nyíltan bevallották, 
hogy a harc elérkezett döntő stádiumába s 
az elkövetkezendő idő számukra Tét és -nemlét



3. szám EVANGÉL I KUS  ÉLET 23. oldal

között fog.dönteni. De nem csüggednek, mert 
hirdetik, hogy nem emberi hiúságok megsér
tése miatt, hanem az evangélium teljes szabad
sága mellett küzdenek.

Szomorú, hogy az istenhit és az is ten ta 
gadás küzdelmének korszakában az evangélium 
alapján állók is harcolnak egymással és nem 
akarják megérteni egymást és nem akarnak 
a teljes evangéliumra hallgatni. Vájjon mire 
fog ez vezetni? Aggódva nézünk a további fej
lemények elé. ifj. K e 11 ó G u s z t á v -

Külső ellenségtől nem félek Külső veszé
lyek nem teszik tönkre az egyházat. Csak a 
rossz testvérek által előidézett belső baj árthat. 
Krisztust Júdásnak kellett elárulnia : az Evan
géliumot is a hamis apostolok másították meg.

Luther.

I •  | H Í R E K .  1 •  |
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v íz k e r e s z t  UTÁNI I-SŐ v a s á r n a p .
János ev. 2:1—II.

Göthenél oluassuk: »a csoda a hit leányai Csak
is hitetlen emberek tagadják Isten csodáit, azokat 
a csodákat, amelyek pedig szemünk láttára ját
szódnak le, amelyek bennünk és rajtunk keresztül 
másokban megbizonyítják hatalmasan Isten csodála
tos erejét. Csak hitetlen ember tud mosolyogni a 
víznek borrá változtatásán. Forrás nélkül nincs patak, 
hit nélkül a lélek legnagyobb összetörésében sem is
merhetjük fel Isten menteni akaró kezét. Hit nélkül 
az élet összeolvad bizonytalan szürkeségbe s belőle 
soha ki nem kerül istengyermekségünknek egyetlen 
jele sem.

Csak hívő ember örül kimondhatatlan boldogan 
a csodáknak. Isten emberré lett — ez csoda. Isten 
szenvedett, meghalt, megdicsőült az emberért — e.z 
is csoda. Isten nem akarja, hogy jelentéktelenek 
kevés értékűek legyünk, mint egy pohár víz, ha
nem Leikével olyan nagyszerű és megmagyarázhatat
lan eseményen akar átsegíteni, mint a víz borrá válto
zása, hogy egész mostani valóságunktól homlokegye
nest mások, teljesen mások legyünk, nem megvétett. 
elítélt, elhagyott emberek, hanem istengyermeksé
günkre büszke, bűntől szalxid, testvéri közösségben 
élő tanítványai az Urnák. Ez — a legnagyobb csodál

— Zsinati hirek. A zsinat alkotmány- és közigaz
gatási bizottsága jan. 9-én dr. Sztranyavszky Sándor el
nöklete alatt ülést tartott, melyen az előadó javaslatának 
értelmében véglegesen megállapította az egyeztetés 
során felmerült néhány kérdésben álláspontját. Kö
zel három órai időt igénybe vevő, igen érdekes és 
magas színvonalú vita folyt az egyházkerületek köz- 
igazgatási összevonása és az egyházkerületek meg
szüntetése vagy újak szervezése ügyére vonatkozó 
jogkör és illetékesség kérdéséről, végül is a bizott

ság egyhangúan megállapodott abban, hogy az E. 
A. 103. ■g-ának azt a módosítását javasolja, hogy 
az egyházkerületek megszüntetése vagy új egyház- 
kerületek szervezése a zsinat hatáskörébe tartozik, 
közigazgatási ideiglenes összevonás pedig az érde
kelt egyházkerületek kezdeményezése alapján az 
egyetemes közgyűlés hatáskörébe. A vitában sorrend 
szerint részt vettek: Dr. Mikler Károly főelőadó, 
Dr. Szeberényi Lajos, D. Geduly Henrik, Dr Pesthy 
Pál, báró Prónay György, Dr. Zsedényi Béla, Dr. 
Rásó Lajos, Dr. Ostffy Lajos, Dr. Vladár Gábor, 
D. Kovács Sándor és Dr. Sztranyavszky Sándor 
elnök.

— A Luther Szövetség országos választmánya 
január 20-án délután 6 órakor ülést tart a Damjanich- 
utca 28-b. sz. alatti lelkészi hivatal gyülekezeti ter
mében.

— A Hágai Állandó Választott Bíróság magyar 
csoportjába a kormányzó dr. Baumgarten Nándor 
nyugalmazott közigazgatási bíró elhunyta és dr. Ju
hász Andornak, a Kúria nyugalmazott elnökének le
mondása folytán megüresedett két helyre hatévi idő
tartamra dr. Tomcsányi Vilmos Pál nyugalmazott 
igazságügyminisztert, a pesti magyar egyház felügye
lőjét és dr. Osvald Istvánt, a Kúria elnökét je
lölte ki.

— Hősök temploma Budán. A budai egyház hegyvi
déki részén a világháborúban elesett hősök emlékezetére 
evang. templomot akarnak építeni. E célból egyesü
letet alakítottak, amelynek díszelnökségét D. Raffay 
Sándor püspök, vitéz Galánthay-Glock Tivadar ny. 
tábornok, Dr. Zsitvay Tibor ny. igazságügyminiszter 
és Dr. Petracsek Lajos országgy. képviselő vállalták 
Elnökök lettek Dr. Mohr Győző tanár és Dr. Plenczer 
Sándor főorvos, alelnök Wieland Frigyes meteoroló
gus. Az egyesület minden hónap első vasárnapján 
fél hat órai kezdettel műsoros estélyt rendez az 
Attila-utca 105. sz. alatt.

— Halálozás. Nikelszky Zoltán, ny. tanítóképző 
intézeti igazgató, v. székesfővárosi bizottsági tag, 
egyházfelügyelő, a pesti magyar egyház presbitere 
53 éves korában, rövid szenvedés után váratlanul 
elhunyt. ötödik éve volt a Protestáns Országos 
Árvaház igazgatója és rendkívül nagy szolgálatot 
tett az anyagilag nehéz helyzetbe jutott intézmény 
megerősítésében. Az árvaegylet nagy reményeket fű
zött munkálkodásához, mely most megszakadt. Nem
csak árváink gondozását végezte lelkes buzgóság- 
gal, hanem fővárosunk és különösen egyházunk sze
gény kisemberei érdekében önzetlenül és eredménye
sen tudott harcolni. Temetése nagy részvét mellett 
folyt le. Sok búcsúbeszéd hangzott el, köztük Bü
kéi Pap István az Árvaegylet, Jakab Iván VI. o. 
gimn. tanuló az árvák nevében mondott meghatott 
búcsút, özvegye és két leánya gyászolja, de a gyász
ban az árvaházon kívül is sok tisztelője és barátja 
osztozik. Mindig munkát kereső életének emléke ál
dott marad.

Németh Tiborné, sz. Mesterházy Sarolta, Dr. 
Mesterházy Ernő dunántúli egyházkerületi felügyelő 
leánya Budapesten 27 éves korában elhunyt. Szülei, 
férje és kicsiny gyermeke árvultak meg korai eltá
vozásával. A gyászbeszédet D. Kapi Béla püspök 
mondotta, a sírnál v. Balogh Ernő nagygeresdi lel
kész búcsúzott és Dr. Varsányi Mátyás imádkozott.

— Címadományozás. A kormányzó dr. Zelenka 
Frigyes királyi tanácsos, nyug. kir. tanfelügyelőnek, 
a dunáninneni egyházkerület főjegyzőjének az egy
házi élet terén több évtizeden át kifejtett önzetlen 
és buzgó működése elismeréséül a kormányfőtaná
csosi címet adományozta.

— A Missziói-egyesület tanácsa legutóbbi ülésén 
elhatározta, hogy Gáncs Aladár síremlékének felál
lítására mozgalmat indít. Az elhalálozás folytán meg-
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üresedett titkári tisztség teendőinek végzésére Dan
hauser László budapesti vallástanár, a jegyzői teen
dőkre Zászkaliczky Pál fóti lelkész kapott ideig
lenes megbízást. ; >

— Évi jelentések. 1935. évi statisztikai adatok.
A Budapest 111. kér. (Óbuda-Ujlaki) egyházköz

ség 1935. évi népmozgalmi adatai: lélekszám: 2600. 
kercsztelés volt: 32, (1934-ben 41), konf irmáltatott: 
32 ifjú, (41), esketés: 19, (21) pár, valamennyi vegyes 
vallású. A Budapest III. kér. állami anyakönyvi hi
vatalnál összesen 39 olyan házasságkötés van be
jegyezve az elmúlt évben, ahol az egyik fél vágy 
mindkettő evangélikus. És pedig be van jegyezve 
3 tiszta evangélikus és 36 vegyes vallású. Megegye
zés létesült 26 esetben, 14 esetben javunkra, 11 eset
ben kárunkra. Temetés: 44 egyháztag (37). Kitérés 
nem fordult elő (múlt évben 7), hozzánk betért 13 
új hívünk (15). Úrvacsorán résztvettek 958-an (754).

A budai (vári) egyházban: az 1935. évben ke
resztelések: 76, (42 fiú, 34 leány). Esketés: 65 pár. 
Ebből tiszta evangélikus 13 pár, vegyes vallású 52 
pár. Utóbbiak közül 20 pár kötött reverzálist ja
vunkra. Temetés: 86, (48 férfi, 38 nő). Konfirmáltak: 
89, '(48 fiú, 41 leány). Tőlünk kitért 19, (2 férfi, 
17 nő). Hozzánk áttért 28, (15 férfi, 13 nő).

Bönyrétalap. Lélekszám 517. Született 21, kon- 
firmáltatott 8 gyermek, házasságot kötött 1 tiszta, 
1 ref.-sal vegyes pár. Úrvacsorával élt 272 egyháztag. 
Egyházunkba betért 2 nő, egyházunkból kitért 1 nő 
és 1 férfi. Meghalt 5 egyháztag.

— Kölesd. A »Bora Katalin« Nőegylet dec. 2-án 
szeretetvendégséget rendezett. Előadást Takó Ist
ván pécsi lelkész tartott az »Eljövendö«-ről. 100 
P. tiszta jövedelem maradt jótékonycélra. — Dec 
22-én a »Luther Jánoska csoport«, vagyis az isko
lás gyermekek rendeztek Végh János igazgató ve
zetésével műsoros karácsonyi ünnepélyt. Tiszta jö
vedelem az iskolafelszerelés kiegészítésére 60 P. volt 
— Dec. 24-án osztotta szét templomi karácsonyfa 
ünnepély keretében a Nőegylet karácsonyi ajándé
kait, 92 szeretetcsomagot a gyermekeknek; 50 P. 
értékű ruhaneműt, 76 kg. élelmiszert a szegények
nek. — Jan. 5-—11-ig az Evang . Világszövetség ima
hetébe kapcsolódott be a gyülekezet, az utóösszejö
vetelen közös imádkozással. Átlagos látogatottság: 
35 személy, az utóösszejövetelen 15 személy; offer- 
tórium 3.50 P. volt. — Jan- 19-én a Missziói Gyer
mekszövetség rendez külmissziói estét, melynek of- 
fertóriuma a külmisszió céljait szolgálja.

— Szekszárdon jan. 6-'án megtartotta a gyülekezet 
a szokott külmissziói napot. Ézidén Farkas Zoltán 
kölesdi lelkész prédikált a délelőtti 'istentiszteleten, 
az esti vallásos estélyen pedig »A külmisszió modern 
nehézségei« címmel tartott előadást. Offertorium: 12 
pengő volt.

— Üzennek az ünnepek c. ünnepi színjáték, mely
nek nagy sikeréről múlt évi december havi számunk
ban adtunk hírt, pz eredeti szereplőkkel most Fo
ton került bemutatásra. A Fasori Ifjúsági Kör Dan
hauser László vezetésével meglátogatta a fóti gyü
lekezetei és ott az ünnepi játék előadásával mély 
lelki hatást ért el. A bevezető beszédet D,r. Sólyom 
Jenő, budapesti-fasori gimn. vallástanár mondotta.

— Az Evangélikus Nőegyletek Országos Szö
vetsége intézőbizottsága január hó 21-én d. u. fél 
5 órakor a budapesti ev. leánygimnázium VII. osz
tályú tantermében (IV., Sütő-u. 1- I- ém.) gyűlést 
tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki előterjesztés. 2- Az 
alapszabályok letárgyalása. 3. Az E N-O.Sz. 1936. évi 
munkaterve. 4. Az intézőbizottság következő ülése 
helyének és idejének megállapítása. 5. Az egyes szak
osztályok munkakörének megállapítása. 6. indítványok.

— Országos főiskolás diákkonferenciát rendez 
január 30-tól február 2-ig a Magyar Evangéliumi 
Kér. Diákszövetség (Magyar Diákok Pro Christo

Szövetsége) Budapesten a Skót Misszió nagytermé
ben. (VI., Vörösmarty-u. 51.) A konferencián elő
zetes jelentkezés alapján felekezeti különbség nél
kül részt vehet minden egyetemi és főiskolai hall
gató és hallgatónő, valamint a középfokú iskolák 
két felső osztályainak mindkét nembeli ifjúsága. A 
konferencia programmja a következő: Január 30-án 
este megnyitó gyűlés. Január 31-én és február 1-én 
délelőtt 11 órakor »Kicsoda nékem Krisztus?« címen 
bizonyságtevő előadások. Mindhárom napon délután 
5 órakor »A lelki élet fejlődése és akadályai«, este 
fél 7 órakor pedig »Isten szentsége és szeretete« 
összefoglaló címen előadások. A főiskolás konferen
ciával kapcsolatban a Szövetség külön gyűlést tart 
szeniorok részére. A szenior gyűlés ideje február 
2-án este. A felsorolt konferenciai előadásokon a 
nagyközönség is részt vehet. Jelentkezéseket a Szö
vetség címére kell küldeni. Érdeklődőknek részletes 
tájékoztatást szíveden küld. Budapest IX., Ullöi-ú:t 
19. II. 12. Telefon: 886—68-

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az aradbékési ág. hitv. ev. egyházmegye elnök

sége pályázatot hirdet a gerendási egyházközség 
lelkészi állására. A lelkészi szolgálat nyelve tót
magyar. Az állás javadalma: szabad lakás, mely az 
egyház által tatarozandó és tisztán tartandó, áll 
pedig e lakás: 3 szoba, iroda, nagy veranda, előszoba, 
konyna, éléskamra és a szükséges melléképüle
tekből, négyszáz négyszögöles kertből. 800, 
azaz nyolcszáz aránykorona (928 pengő) havi rész
letekben az egyházi pénztárból előre fizetve. 50 
aranykorona (58 pengő) stóla megváltás az egyházi 
pénztár által fizetve. Állami kongrua. Kellően fel
szerelt kérvények 1936. január 25-ig bezárólag alól
írt espereshez küldendők.

Békéscsaba, 1935. december 30-án.
Kinyzeli Miklós Dr. Szeberényi Lajos
egyhm. felügyelő. esperes

, RÉVAI, ATHENEAUM, FRANKLIN
Nagyszabású könyvárleszállításai megkezdődtek! 

Jegyzéket kívánatra küld és rendeléseket elfogad 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése, 
Budapest, IX. kér. Ferenc-körút 21. sz,

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
reue Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, Vll., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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A Z  IGAZI TESTV ÉR ISÉG .
Vannak igazságok, melyeket akárhányszor 

mondanak el, nem hallgatnak rájuk. Ezeknek 
az a sorsa, hogy folyton ismételni kell, nem 
törődve azzal, hogy kellemetlen azoknak, akik 
nem akarják megérteni és nem törődve azzal 
sem, hogy talán még azok is megunják, akik 
egyetértenek vele.

Ilyen igazságot kell ismételnünk most, mi
kor olvassuk azt a beszédet, melyet a »Kato
likus Szemle« előadássorozatainak megnyitása
ként a hercegprímás három nappal ezelőtt 
mondott. A nemzetek életének törvényeit vizs
gálta, a nemzetek együttműködésének feltété 
leit állapította meg é* e kettő alapján a magyar 
nemzeti belső élet szükségleteit is megnevezte. 
Nincs semmi okunk arra, hogy az elmondott 
megállapítások és következtetések tekintetében 
teljes egyetértésünket ki ne nyílvánítsuk. Jó az, 
ha ilyen nagy jelentőségű kérdésekben csak
ugyan általános egyezés mutatkozik meg, — 
legalább elméletben.

De az elméletek próbája a gyakorlat. Ha 
nem alkalmazható, puszta szó marad. És az 
marad mindaddig, míg el nem takarít tátik az 
htjából minden anyagi vagy minden lelki 
akadály.

Mikor a hercegprímás azt mondja, hogy 
a nemzetek közötti igazi testvériség nélkül 
előbb-utóbb felborul a nemzetközi béke és vele 
együtt a polgárok boldogságának MtvTítása 
is, igazságot mond. Ugyancsak igazságot mond 
abban is, hogy nekünk magyaroknak legfon
tosabb feladatunk az legyen, hogy a »helyes 
önismeret nyomán iparkodjunk ideiiaXdf pol
gártársaink emberi méltóságát megérteni és

megbecsülni, a magyar házasságokat és csa
ládokat megszilárdítani, a gyermeket nagyrabe- 
csülni, a nemzetnek testi, szellemi és vallás- 
erkölcsi neveléséről gondoskodni.

Őszintén megmondjuk, hogy itt nem az 
igazságokban, hanem az alkalmazásukban van 
a baj. Ha a nemzetek közötti igaz testvériség 
nélkül nem képzelhető igazi nemzetközi béke, 
akkor egy-egy nemzeten belül is az igazi bé
ke alapja és feltétele az igazi testvériség. Az 
igaz testvériség alkalmazása tehát nem korlá
tozható a politikai, a nemzetiségi, a társadalmi 
vagy gazdasági határok közé, hanem annak 
szükséglete ugyanannyira megáll az egyházak 
között és az egyházakon belül is.

Ebből következik a második igazság al
kalmazásának elkerülhetetlensége is. Polgár
társaink emberi méltóságát megbecsülni, a ma
gyar házasságokat és c-aládokat megszilárdí
tani és a gyermeket nagyrabecsülni kölcsönö
sen, egyformán kell: akár katolikus, akár pro
testáns valíású polgárok, családok és gyerme
kek azok. Nem lehet két egyformán becsülésre 
méltó polgár közűi vallásfelekezet szerint az 
egyiket becsülni, a másikat nem. Nem lehet 
az egyik családot szilárdítani, a másiknak a 
tisztességét megtagadni. Az egyik gyermeket 
ölbevenni, a testvérkéjét pedig eltaszítani.

Mindezekben nem szabad kétféle mértéket 
használni. Polgártársainkat, családjaikat, gyer
mekeiket megkülönböztetni. Egyformán kell és 
csak egyformán szabad szeretni őket.

A hercegprímás mindakét tételének tehát 
ugyanaz a próbája: vagy elmélet és puszta 
szó, — vagy igazság alkalmazható. . .
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A presbitériumok hatásköre.
A zsinat bizottsági javaslata a presbitériu

mok hatáskörét nem határozza meg közelebbről, 
hanem úgy oldja meg a kérdést, hogy a köz,- 
gyűlések hatáskörét szabályozza részletesen és 
kimondja, hogy mindaz, ami nem tartozik a 
közgyűlések hatáskörébe s nincs kifejezetten 
más egyházi szerv hatáskörébe utalva, a pres>- 
biteriumok elé tartozik. H a tehát meg akarjuk ha
tározni ezek hatáskörét s azt b írálat alá venni 
kívánjuk, elsősorban tisztáznunk kell a  köz
gyűlések hatáskörét és csak azon keresztül ju t
hatunk el a megoldáshoz, a presbitériumok 
hatáskörének m egállapításához és bírálatához. 
Jelen közleményem ezt a célt szolgálja.

1. A közgyűlések hatáskörét szabályozó 
35-j 43-j 53- szakaszok ugyanazonos a) pont
ja az egyházat érdeklő elvi jelentőségű kérdé
sekben való határozathozatalt és ezzel kapcso
latban a szabályrendelet alkotást jelöli meg, 
mint a közgyűlések hatáskörébe tartozó tá r
gyakat.

Az elvi jelentőségű ügyekben való hatá
rozást s annak bizottsági indokolását minde
nekben helyesnek tartom  s így azzal tovább 
nem is foglalkozom.

A szabályrendelet alkotási jogra való in
tézkedést jelen alakjában nem tartom  helyes
nek. A zsinati javaslat által nem érintett és 
így továbbra is hatályban m aradó E. A. ió. § 
m ár tartalmaz ilyen felhatalmazást azzal a 
korlátozással, hogy a szabályrendelet alkotás
hoz a legközelebbi felsőbb hatóság jóváha
gyása szükséges. Szükségtelen és zavart keltő 
tehát a  ió. §. általános érvényű rendelkezése 
mellett e jogra való ismételt utalás, mely köny- 
nyen a rra  magyarázható, hogy ezentúl a köz- 

yűlések a felsőbb hatóság jóváhagyása nél- 
ül is alkothatnak szabályrendeletet. Ez pedig 

nem lehetett célja a  zsinatnak, de nem is en
gedhető meg a korlátozás nélküli szabályren
delet alkotás.

Tehát vagy ki kell hagyni ezen utalást 
a 35. és 43. §§-okból, vagy pedig, ha benne 
marad, ki kell egészíteni azzal az E. A. *16 §-
ában m ár lefektetett helyes szabállyal, hogy 
»a legközelebbi (vagy talán inkább: »a közvet
len«) felsőbb hatóság jóváhagyása mellett«.

2. A közgyűlések hatáskörét szabályozó
35., 43., 53. §§-nak ugyanazonos b) pontja 
bizonyos m értékig ellentétben áll az a) ponttal. 
Ez a pont ugyanis kimondja, hogy a közgyű
lések határoznak a háztartás elvi jelentőségű 
kérdéseiben. Ezzel szemben a b ) ' pont már 
egy konkrét ügyet is odasorol, midőn kimond
ja, hogy mindazon jogügyletek tekintetében, 
melyek a szakaszokban m eghatározott Öslsizegnél 
magasabb megterhelést jelentenek az illető köz- 
igazgatási szervre, a közgyűlés határoz. E b 
ben természetszerűleg az foglaltatik, hogy a 
felsorolt összegeknél alacsonyabb m egterhelést 
a presbitérium eszközölhet és pedig a közgyű

lés jóváhagyása nélkül. Felfogásom szerint a 
kérdés ily irányú beállítása nem helyes és a 
m egszorításra szükség nincs. A háztartási rész
re tartozó kérdések ugyanis teljességükben a 
költségvetés keretében nyernek megoldást. A 
költségvetést, a közgyűlés hatáskörét szabá
lyozó szakaszok ugyanazonos c. pontja értel
mében a közgyűlés nemcsak elvileg, hanem in 
concreto is letárgyalja. Szükségtelen tehát a 
már egy ízben letárgyalt és elhatározott ügyet 
a gyakorlati megvalósítás alkalmával újból 
odavinni. Ezt teljes nyugodtsággal re,á lehet 
bízni a presbitérium ra. H a pedig valami 
rendkívüli, a költségvetés keretén kívül álló 
dolog adódik, azt előbb az a) pontnak m eg
felelően elvi megvitatás és döntés végett úgyis 
a közgyűlés elé kell vinni: — így ismét csak 
felesleges munkát végzünk, ha a m egvalósítás
kor újból foglalkoztatjuk vele a közgyűlést.

A vonatkozó szakaszokból tehát ezt a részt 
ki kell hagyni.

3. A közgyűlések hatáskörét szabályozó 35., 
43. szakaszok azonos g) pontja, valamint az 
53- §• f) pontja szerint a közgyűlés felügyele
tet gyakorol az alsóbb fokú, valamint saját tiszt
viselői felett. Ez a régi E. A. által nem ismert 
újítás ellentétben áll az E. A.-nak a zsinati javaslat 
által nem érintett és így hatályában fennmaradó 
Q5., 121., 122. szakaszaival, melyek ezt a fel
ügyeleti jogot az egyházmegyei, illetve az egy
házkerületi elnökségre ruházzák. Az E. A. 
megalkotása óta lefolyt 43 év gyakorlata és 
tapasztalata a kérdés ily irányú m egoldása 
ellen nem hozott felszínre komoly kifogást. A 
javaslat jogfosztó rendelkezésének nincs tehát 
fejlődésszerű alapja. Ezenkívül bizonyos fokig 
ellentétben áll magával a javaslat 53. §-áv.al, 
melyben az egyetemes közgyűlésnek ilyen jog 
nem adatott. Nincs semmivel sem indokolva az, 
hogy az egyházmegyei és egyházkerületi tiszt
viselők feletti felügyeletet elvonják az elnök
ségtől, az egyetemes elnökségét pedig meg
hagyják.

Nem vitás, hogy a közgyűlések összetétele 
évről-évre változik. Nem vitás az sem, hogy a 
közgyűléseken —■ különösen személyi kérdések
ben — igen gyakran érvényesül politikai be
folyás, avagy a kellően megszervezett m agán
érdek. Végül nem vitás az sem, hogy a köz
gyűlési tagok túlnyomó része vagy egyáltalán 
nem, vagy csak csekély mértékben tájékozott 
a tisztviselői munkaköröket szabályozó rendel
kezésekben. Ezzel magyarázható azután ajz a 
m egtörtént eset, hogy egy közgyűlésen erősen 
tám adtak egy tisztviselőt azért, mert érvényt, 
szerzett a felettes szerv közgyűlése, által ho
zott jogerős határozatnak. Igen erős m unkájába 
került az elnökségnek, m íg meg tudta értetni 
a közgyűléssel, hogy a tisztviselő helyesen járt 
el. Az ilyen és ehhez hasonló esetek különösen 
az alsóbb fokozatokban napirenden vannak. 
Ezért nem tartom  alkalmasaknak a  közgyűléseket 
a felügyelet gyakorlására. A tisztviselő mun
káját csak az b írálhatja s csak az gyakorolhat
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felügyeletet felette, ki maga is teljesen tájéko
zott az illető munkakörben, ismeri a vonatko
zó törvényes rendelkezéseket és egyúttal ismeri 
a mindenkori tényállást is. A célnak és a 
gyakorlati életnek tehát sokkal jobban m egfe
lelő az K. A. rendelkezése, annak megváltoz
tatását semmi sem indokolja.

Mindezektől eltekintve az ily alakban ter
vezett felügyeletnek semmi hatálya nincs, mert 
a szakasz nem ad szankciót a felügyeleti ha
tóságnak. Az E. A. a felügyeletre jogosított 
elnökségeknek büntetőhatáskört adott a köteles
ségmulasztó tisztviselővel szemben: azt m eg
inthette, rendbírsággal sújthatta, ha pedig sú
lyosabb természetű cselekményt követett el, 
joga volt azt állásától felfüggeszteni s ellene 
fegyelmi eljárást indítani. A közgyűlésnek a 
tervezet szerinti alakjában ilyen joga nincs. 
Szükségtelen tehát a közgyűlést olyan dologgal 
terhelni, melyből zavar, személyeskedés, vita 
ugyan bőviben teremhet, csak éppen a dolgot 
előbbrevivő gyakorlati eredmény nem, mert 
nincs szankció a közgyűlés kezében.

Leghelyesebb tehát, ha a g), illetve f) 
pontokat a vonatkozó szakaszokból kihagyjuk.

4. Zavartkeltő és az egész rendszerrel 
ellentétben álló a javaslat 43. §. g) pontjának 
második része. Ez kimondja, hogy az egyház- 
kerületi közgyűlés az egyházmegyei közgyűlés 
határozata ellen beadott fellebbezések felett m á
sodfokban határoz. Ugyanis az egyházkerületi 
presbitérium  hatáskörét szabályozó 45 . §. c) 
pontja ugyanezen jogkört az egyházkerületi 
presbitérium ra ruházza. Sem az egyházmegyei 
közgyűlésnek, sem pedig az egyetemes köz
gyűlésnek ily hatásköre nincs, ott mindig a 
presbitérium hatáskörébe tartozik a felebbe- 
zések elbírálása. Semmi indok sem javallja azt, 
hogy ettől az elvtől a kerületi közgyűlés é r
dekében eltérjünk. Viszont az sem lehet, hogy 
ugyanazon felebbezés felett egy időben a köz
gyűlés is, a presbitérium  is határozzon. Úgy 
hiszem ez külön fejtegetés nélkül is nyilván
való.

A megoldás az. hogy a 43. S. g) pon t
jából a felebbezés elbírálása kihagyandó és 
így errevonatkozó hatáskörét le kell szállítani, 
viszont a presbitérium hatáskörét szabályozó 45. 
§. c) pontja hatályában meghagyandó.

d  r  bví

A liturgiái egység.
Az utóbbi években nagy léptekkel halad

tunk ennek megvalósítása felé. Az utolsó két 
egyetemes gyűlés a liturgiái bizottság javas
latai alapján gyönyörű egyhangúsággal hozta 
meg ez ügyben a határozatait. Sokat tettek en
nek az egységesnek mondható közvéleménynek 
a kialakulása terén az utóbbi évek különösen 
tartalmas, céltudatos program úi szerint dol
gozó lelkészegyesü’eti konferenciái. M ár azt re
méltük, célhoz jutunk.

A legutolsó hónapokban azonban ismét 
messze kerültünk ettől. Éppen most állott elő 
a szarvasi egyházközség egy új énekeskönyv 
kiadásának tervével, sőt előmunkálataival. Két
ségtelen, hogy azt szeretnék a kiadók, ha éne- 
keskönyvük minél szélesebb elterjedést nyer
ne, ami egészen természetes. Nagyszerű lendü
lettel fogtak a munkához, s az utolsó egyetemes 
gyűlés tudomásul vette ezt a tervet, sőt elő 
is mozdította. Nehéz volt mást határozni.

Ezzel azonban önkéntelenül m eggyengí
ti a m ár olyan nagyon előrehaladott li
turgiái egységet. Éhez ugyanis szükséges és 
kívánatos az egységes, egyetemes énekeskönyv 
is. M ár ezt a célt is m eglátta az ME DE el
nöksége és éppen megtette ebben az irányban 
az első lépéseket is. Nagyon helyes volt ezt 
a tervet felvetni, hiszen az egyetemes énekets- 
könyv előmunkálatait: a Lelkészegyesületnél hi- 
vatottabb tényező nem is végezheti. Ennek 
most m ár — legalább egyelőre — vége van. 
Aligha lehetséges m ást tenni, mint megvárni 
a fejleményeket.

Az új szarvasi énekeskönyv bizonyára nem 
lesz egyetemes. Nem is mutatkozik az erre való 
törekvés. Egy kisebb vagy nagyobb réteg igé
nyeit kívánja — nagyon dicséretes buzgóság- 
gal — kielégíteni. Van azonban ennél m agasabb 
szempont is: az egyetemes érdek. Állandóan 
tapasztaljuk, hogy a jelenlegi énekeskönyveink 
nem olyanok, amilyenekre, vagy inkább ami
lyenre igen nagy szükségünk van. Aki gon
dosan keresgeti az istentiszteletekre a megfe
lelő énekeket, az állandóan tapasztalja, hogy 
nem bír — a legtöbb esetben — az egyébkérai 
igen szép és értékes énekgyűjteményeinkben 
ilyeneket találni. Nem tapasztalom, hogy olyan 
igen nagy eltérések lennének az igényekben, 
hogy ezeket kizárólag több'énekeskönyv haszi- 
nálatával lehetne kielégíteni. H a az ének szép 
és jó, akkor az minden hivő embert egyaránt 
kielégít. Minjt a Biblia is kielégít minden vah- 
lásos igényt, meg a jó igehirdetés is: egyaránt 
jó a  magas és kevésbbé magas értelm i színvo
nalon álló hívő léleknek. Lehetséges, sőt ép 
pen azért, m ert nincs meg, szükséges is az egye
temes énekeskönyv.

Ezt tudnánk olcsóvá, s így a  mindég erő
sebben hangoztatott szórványgondozásunknak 
igen hatásos eszközévé tenni. Egy ilyen éne
keskönyvet megvehetnének m ár az iskolás gyer
mekeknek is és így előmozdítanánk a gyerme
kek énektanulását. Amelyik szórványban lakó 
családban ott az énekeskönyv a Bijblia mel
lett, ott még él az evang. egyházhoz való ta r 
tozás érzése, mert táplálja azt a Biblia mellett 
az énekeskönyv és esetleg a valóban hitvallá1- 
si alapon álló imádságos könyv.

Egyetemes énekeskönyv mellett lehetséges* 
az egyetemes korálkönyv és így a szintén na-* 
gyón kívánatos egységes éneklés.

Nagyon figyelemre méltó szempontokát 
hozhatnak fel a szarvasi énekeskönyv kiadásá
val kapcsolatosan, de ezek mégis alacsonyabb
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rendűek az egyetemes szempontoknál. Igaz, hogy 
mi sokszor igen kevés érzéket mutatunk ajz
egység és az egyetemesség iránt, de az is tény, 
hogy ezen a téren igen sokat haladtunk az utób
bi időben. Erősen hiszem, nagy áldás fakadna 
egyházunkra abból, ha istentiszteleteinken egy
séges éneklés, egységes istentiszteleti rend vol
na. így alakulhatna ki a tiszta evangélikus val
lásosság és fejlődnék ki az igazi evangélikus 
ember tipusa.

Mi mindég biblikusak voltunk, legyünk 
most is és mindenben azok. Jézus nagyon kívánta 
azt, hogy a követői egyek legyenek. Luther 
pedig nagyon vágyott utána.

Szent örökségünk ez nekünk. Vegyük bol
dogan birtokunkba és ne perlekedjünk felet
te. M ert a liturgiái egységhez odatartozik az 
istentiszteleti énekek, tehát énekeskönyvünk egy
sége is. M a r c s e k  J á nois.

Evangélikus arcképek.
(Némethy Kálmán.)

A magijai■ nemzet őstörténetének kenés olyan 
alapos, önzetlen, fáradhatatlan és nagykésziiltségü 
kutatója volt, mint Némethi Kálmán.

Neve ma már csak a tudományos körökben is
meretes, a nagy magyar nyilvánosság elfeledte 
öt. De nyújtson nagy emlékezetének vigaszt az, hogy 
az ö %nagyértékii munkásságának méltó értékelése, 
megbecsülése, közkinccsé tétele nem fog örökre' 
elmaradni, mert jönni fog az idő, amikor Némethi 
Kálmán tudományos munkássága a maga becséhez 
illő felismerésben fog részesülni.

Azok közé a tudósok közé tartozott, akik nem 
is annyira a nyilvánosságnak dolgoztak, hanem mun
kásságukat, mint lelki szükségletet, önmaguk gyö
nyörködtetésére végezték. Nem kereste az elismerést, 
nem óhajtotta gazdag eredményeinek nagyhangú kö
szöntését, csak dolgozott, kutatott, meri jól tudta 
azt, hogy hasznos, nemes, a magyarság őstörténe
tének szempontjából fontos munkát végez.

Némethi Kálmán 1855, szeptember hó 23-án szü
letett Nagyszécsényben, régi evangélikus családból. 
Gimnáziumi tanulmányait Balassagyarmaton, Selmec
bányán végezte, tanári oklevelét pedig a budapesti 
egyetemen szerezte meg.

Korán feltűnt nagy szorgalmával és nagyrahiva- 
tott tehetségével, aminek ékes bizonyítéka az, hogy 
mint fiatal nevelő, oktatója lett gróf Zichy Gyu
lának, a jelenlegi kalocsai érseknek is.

Tudományszomja azonban nyolc évi nevelősködés 
után 1887-ben véglegesen a kutatások sok fáradsá
got és nélkülözést követelő mezejére szólította. A 
hazai nagyobb könyvtárak végigbuvárlása után, kül
földi utazásokat tett, ahonnan mindenkor gazdag 
eredményekkel tért vissza.

Még 1894-ben a m. kir. posta szolgálatába lé
pett s így külföldi utazásait leginkább államkölt
ségen, hivatalos minőségben tette meg. Kossuth Fe
renc kereskedelemügyi miniszter volt legmegértöbb 
támogatója, munkásságának értékelője s az ő fel
hívására folytatott kutatásokat a magyar posta tör
ténetére vonatkozólag s e tekintetben úttörő mun
kásságot végzett. Ily irányú számos megjelent mun
kái között legnagyobb feltűnést »Taxis posta Ma
gyarországon« című tanulmányával keltett. Megszer
vezője, vezetője, és gazdagítója volt a m. kir. posta 
könyvtárának s legértékesebb művelője a postai tu
dományos szakirodalomnak.

Tudományos működésének legnagyobb értékét 
azonban a hun-magyar őstörténetre vonatkozó ku
tatásai és eredeti megállapításai adják. Ezirányu

munkásságára a legmagasabb tudományos körök is 
felfigyeltek s nagyszámú munkái közül többet idegen 
nyelvre is lefordítottak. Érdemeinek kellő méltatá
sát Parker E. H. angol tudós, ki Némethi Kálmánt 
a nagy Körösi Csorna Sándor mellé állította, egyik 
róla írott cikkében így adja elő: »Nem lenne célt- 
tévesztett dolog, ha a Brit kormány, vágy a Brit 
Földrajzi Társaság Némethi Kálmánt bízná meg egy 
középázsiai expedíció megszervezésével, mert ö tud
valévőén oly szigorú életmódot követ es az önmeg
tagadásban olyannyira begyakorolta magát, hogy ily 
feladat elvégzésére is alkalmas személy lenne.«.

Páratlan méretű nyelvismerete volt. Magyar anya
nyelvén kívül tökéletesen bírta szóban és írásban 
a német, tót, angol, francia, görög, latin, orosz és 
török nyelveket, de nagy jártassággal bírt Európa, 
Ázsia, Afrika valamennyi klasszikus irodalmában.

Végtelenül szerény ember volt. Elhárított magá
tól minden címet, rangot és kitüntetést. A soproni 
és rozsnyói evangélikus gimnáziumok igazgatójukká 
hívták meg, de ö elhárította magútól a kitüntetést. 
Kossuth Ferenc külön kihallgatáson kínálta meg a 
postaigazgatói kinevezéssel, de ö visszautasította a 
magas méltóságot s csaknem haláláig, mint napidíjas 
állott a posta szolgálatában.

A bölcsek szerénysége és az önfeledt, önma
gát nem ismerő tudós önfeláldozása jellemezték éle
tét. A lelkét, elméjét gazdagította csak, testével csu
pán annyit törődött, hogy annak életét biztosítsa. 
Mint vegetáriánus, tudományos felkészültséggel hir
dette a helyes táplálkozás szabályait s mint ilyen
nek különösen Németországban volt sok tisztelője, 
ahol könyvei nagy népszerűségnek örvendtek.

1910 február hó 15-én halt meg Budapesten, 
Hamvai a Farkasréti temetőben nyugosznak. 
Emlékét nagyszámú müvei őrzik, de testvéri sze
retettel ápolja öccse is, Némethi János nyug. m. kir. 
I. oszt. posta és távírda felügyelő, a Budapest—kelen
földi evangélikus egyház egyik alapítója és örökös 
tb. pénztárosa, aki »Hun történelmi örökségünk« cí
men 1925-ben adta ki bátyja egyik nagy értékű irodal
mi hagyatékát s aki az általam felhasznált adato
kat szíves volt rendelkezésemre bocsátani.

Némethi Kálmán gazdag életének ez az ismerte
tése csak vázlatos megvilágítása egy tudós pályafutá
sának. Mint bevezetöleg mondottam, Némethi Kál
mán azok közé a nagy magyar elmék közé tartozik, 
kik talán éppen szerénységüknél fogva, a jövendő 
korok felfedezettjei lesznek majd. De mi evangéli
kusok már most megemlékezünk róla, mert büszkén 
valljuk magunkénak és kegyelettel hajiunk meg 
emberi értékei es tudományos jelentősége előtt.

Károsig Pál.

A lelkészfizetések központosí
tása és a szórványkérdés.

Elérkezett az ideje, hogy lelkészeink fize
tését rendezzék, mert a jelenlegi hiványfizietéses 
rendszer m ár tarthatatlan. Hogy miért szük
séges a lelkészek fizetésének központosítása, 
azt a cikk írója bőven, részletesen és helyeW 
sen ismertette. Én csupán a tervezet némely 
pontjához kívánok hozzászólni.

Szerintem helytelen külön lelkészfizetési 
és külön egyházfenntartási adót kivetni a h í
vekre s az előbbinek állami kezelésbe adása. 
Először is a hívek szempontjából kellemet
len, hogy egyházi adót két helyre fizessenek, 
különösen a vegyes házasságban lévőknél. Az
után hátrányos volna egyházunkra s különösen 
a létesítendő központi pénztárra, mivel álla
mi kezelés útján későn, vagy egyáltalán nem
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folyik be az adó. Az állami és községi adók 
jelenleg is gyéren folynak be. Rengeteg há tra 
lékos van s azt nem várhatjuk, hogy az állam 
ennek dacára átutalja részünket teljes össze
gében. Igv rövid időn belül csődöt mondana 
a központi pénztár.

Számtalan esetet tudok, hogy ev. csalá
dokra, kiknek földjük vagy házuk van, kive
tették a kát. egyh. adói, te rm 'szetesen tévedés
ből. Igen, most is van tévedés és zavar. Vájjon, 
ha mi is állami kezelésbe adjuk, meg fog ez 
szűnni? Nem. Ellenkezőleg, még inkább elő
fordul. Mennyi utánjárás, kilincselés szüksé
ges azután a rendezéshez.

Áldatlan állapot jönne létre.
lézert minden egyházközségben kell az 

"egyházfenntartási adó kivetéséről és annak 
beszedéséről gondoskodni. Évi egyházfenntar
tási adó legyen az egyháztag egy havi jö
vedelmének kb. 8— io°/o-a, melyét a harangozé) 
vagy külön pénzbeszedő, — mint jelenleg — 
szedne össze havonta, c-etleg negyedévenként 
s a befolyt összeg 50—60— 700.0-át fizetnék be 
a központi pénztárba, míg a megmaradó rész 
templom, iskola és egyebek fenntartására for- 
d ittál nék.

Lehetne esetleg minden egyházközségre 
megállapítani (arányosan), hogy mennyit ta r
tozik a központi pénztárba befizetni. Ennek 
" egyéb terhek figyelembevételével vetné ki 
az egyházközség az egyházfenntart i d adót h í
veire. *

Szerintem a nemfizetőkkel szemben az az 
állam által közvetlenül eszközölt erőszakos be
hajtás éppen úgy veszedelmes egyházunkra, 
mint ha maga az egyház adja á t nem fizető 
tagjait végrehajtásra. Nincsen egyiken sem 
Isten áldása.

Inkább fokozottabb belinissziói m unkát 
kell megindítani. Gyakrabban és rendszeresen 
látogassák lelkészeink a híveket s hívő pres
biterek bevonásával tartsanak házi áh ítato
kat, vallásos összejöveteleket, bibliai órákat, 
énekórákat és minden eszközt és alkalmat fel 
kell használni, hogy a híveket közelebb hozzuk 
egyházunkhoz, hogy azt megszeressék s sze
rétéiből érte áldozatot is tudjanak hozni.

így származik áldás egyházra és hívőre 
egyaránt.

Kezdő lelkészeink egyhavi fizetése ne Je
gyen több havi 180 pengőnél az 1—3. évben, 
azon túl 3 évenként emelkedjék az évi fizetés 
1S0 pengővel. Rendszeresíteni kell a családi 
pótlékot, feleségre és gyermekekre havi 15 
pengőt külön-külön. Az első három évben nem 
lehetne megnősülni lelkészeinknek, családi pót
lék csak a 3-ik évtől jönne számításba, term é
szetesen a gyermekek után születésüktől 20 
éves korukig. Nősüléskor emelkednék a fizető- éí 
a  családi pótlék könnyítené a gyermeknevelés 
súlyos terhét.

Nem állítom, hogy ez a leghelyesebb meg
oldás, azonban bizonyára van hozzászólásomban 
megszívlelni való. M o n t i  J á n o s.

Javaslat egyházi ének- és ze
neügyünk reformja érdekében

E lap legutóbbi számában több ply an cikk 
jelent meg szakemberek tollából, amely egy
házi éiiek- és zeneügyünk reform ját sürgette. 
Sok helytálló érvet hozlak fel a cikkek írói a 
sürgős reform megvalósító-a érdekében ás 
meglehetős széles látkörükbc engedtek bepil
lantást, különösen Kapi-Králik Jenő, aki 
a kántorképzés és a zeneművészeti fő
iskola protestáns orgonista-képzésének fo
gyatékosságai ellen, valamint egy egye
temes énekes- és korái-könyv feltétlen szüksé
gessége mellett emelt szót.

Minthogy az említett cikkekben igen 1 'yé 
óhajok újultak, fel, (mert hisz már n'-hai Rád- 
vánszky Antal báró egyházkor- felügyelőnk 
több, mint 50 évvel ezelőtt Békéscsabán való 
hosszabb idejű tartózkodása alkalmával fog
lalkozott és kísérletezett ily reform megvaló
sításával, Szarvason pedig, ahol id. Hóéban 
Zsigmond a korál-könyvén dolgozott, Ben ka 
Gyula tani töké pezdei igazgató és Achim Adum 
esperes dolgoztak ilyen javaslaton, — mivel 
továbbá ma már valósággal égető e fontos 
ügy), — s végül azért is, mert közel hat év
tized óta képezi tanulmányom tárgyát a 
protestáns himnológia is, melyekből elő
adásokat is tartok és kincsetérő anyagomból 
(mintegy 100 kötetnyi forrásm unka, énekes- 
könyv, újságcikk, kézirat, st.b. és mintegy 2000 
dallam) kellő alapot adni vélek, javas’ato) bá
torkodom tenni, hogy e kérdés megoldásához 
hozzájárul jak.

Szerény nézetem szerint a következők vol
nának legsürgősebb teendőink:

1. Az. egyetemes énekügyi bizottságot ki 
kell egészíteni a budapesti egyházaknál alkal
mazásban álló orgonistákkal és énekkarvear- 
tőkkel, továbbá mindazon lelkészekkel, akik 
zenei műveltséggel rendelkeznek. Ennek a meg
nagyobbított bizottságnak volna teendője ki
dolgozni a mai kor követelményeinek megfe
lelő orgonista-kántori vizsgaanyagot és sza 
bályzatot, amelybe tantárgyul a XVI. század 
óta ösmert prot. szövegírók és dal lám szerzők* 
életének és műveinek ismerete, nemzetközi 
prot. himnológia) is bevétetnék. A gyakorlati 
tudás fokát fel kell emelni és legalább 400 dal
lam ismeretét megkívánni abbéd a 8000-ből, 
amit protestáns ének és dal címen ismerünk. 
Pályadíjakat kell kitűzni ünnepélyes alkal
makra szóié) szövegekre és dallamokra. Min
den egyházat kötelezni kell énekkar szervezé
sére. Az orgonista-kánt©rságot a tanító-kodás 
tói el kell választani. Az ének- és zenét adás
ban kiváló orgonista-kántorokat külföldi ö^z 
töndíjjal kell ellátni, hogy tanulmányaikat szé- 
Iesbíthessék. A magyar és tótnyelvü énekes
könyvet a korál-könyvvel összhangba kell hoz
ni 's felhasználni a csehszlovák megsz íllás alatt 
lévő területen sajtó alatt álló Chorváfc-féle ko-
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rál-könyvet, amely 740 dallamot igér, valamint 
a Chován Zsigmond-félét is, amely feltétlenül 
jobbnak bizonyult minden másnál. Az énekes
könyvnek feltétlenül hangjegyesnek kell lennie 
és tartalmaznia a szövegíró és zeneszerző ko
rának megjelölését, mint ahogy azt a német 
és angol nyelvű énekeskönyvek kiadói m ár 
sok évtized óta teszik, szintúgy az énekek rit
musa is feltüntetendő volna. Ugyanezen nagy
bizottságnak volna feladata a zeneművészeti 
főiskolába való felvételt megkönnyíteni.

2. Vallásos összejöveteleken, kultúrestélyc- 
ken és templomi hangversenyeken nagyobb' 
súlyt kell helyezni az enektudásra és az egy
házi zenére.- (A róm. kát. egyház és az Üdv- 
hadsereg ezzel hódít). Itt kell megjegyeznem 
azt a lel kémét már évtizedek óta nyugtala
nító tapasztalatot, hogy Luther »Ein’feste Burg« 
kezdetű diadalénekét tót egyházaink ma sem 
éneklik úgy, ahogy, azt Luther szerezte.

3. Az ének- és zeneügyi bizottságnak az
egyetemes gyűlés elé terjesztendő javadatai, il-: 
lctve az egyetemes egyházi határozatok végre
hajtása, valamint az ének- és zeneügy állandó 
ellenőrzése, felügyelete és felkarolása érdeké
ben egyetemes ének- és zeneügyi felügyelői 
állás volna szervezendő, mert a hitoktatás mel
lett legfontosabb, hogy az egyházi ének- és ze
ne kultusza az őt megillető méltánylásban ré
szesüljön. Zsilinszky Rajos dr.

Semmi sem károsabb, mintha az ember 
elbizakodottságában azt képzeli, hogy hisz és 
az Evangéliumot jól megérti. Ezt az öntelt lel
kek teszik, akik azt gondolják, hogy ha egy 
vagy két prédikációt meghallgattak, akkor már 
a Szentleiket mindenestől megették, mindent 
megértenek, s így teljes bizonyosságban élnek. 
Ezek azt gondolják, hogy ők máris birtokában 
vannak az üdvösségnek.

Figyelő.
KRISZTUS LELKE.

Lazarfeld nevű jugoszláviai tiszta római 
katolikus községben néhány évvel ezelőtt 120 
lélek ált tért a római kát. felekezetből az evan
gélikus egyházba, mert megismerték, hogy az 
Evangélium tiszta igazságát csak ebben az 
egyházban találhatják meg. Az evangélikus 
egyház iránti szeretet ükét azzal m utatták meg, 
hogy minden külső segítség nélkül csakham ar 
gyönyörű templomot építettek toronnyal. H a
rangokat is öntt.ettek. A legközelebbi evangé
likus lelkész is azonban olyan távol volt tő
lük, hogy csak havonként kétszer tudott nekik 
lelki táplálékot vinni.

A gyülekezetben nemrég újabb mozgalom, 
indult meg, melynek az lett az eredménye, 
hogy újabb 15 család lépett át egyházunkba.

A püspökség azóta m ár lelkészt isi küldött a 
gyülekezetbe, aki a 16 kilométerre fekvői fiók-' 
egyházat is gondozza. A gyülekezet egyik tag
ja saját házát ajánlotta fel ajándékul lelkészt 
lakásnak és gyülekezeti háiznak azzal a felté
tellel, hogy a házon lévő adósságterhet a gyü
lekezet átvállalja. Az épületben van elég hely 
a lelkész családjának, vannak továbbá termek 
a konfirmációi oktatás, az evangélizációs es
ték, a bibliaórák, stb. számára is. Az országos 
ev. egyház a 80.000 dinár fehérből 30.000-et 
azonnal m agára vállalt, a püspökség pedig 
kérést intézett az evangélikus világszövetség
hez, hogy segítse meg ezt az új gyülekezetét, 
mely ajtót nyit azon a vidéken az evangélikus 
egyház további hódításai számára.

Válaszul a  svéd és dán evangélikus egy
házak 4000 koronát küldtek, az Evangélikust 
Világszövetség pedig a még hátralévő 300 dol
lár megfizetését váillalta. A világ evangélikus- 
ságának ezzel a gyors és hathatós segítségével 
ez új egyházközség jövője emberi számítás 
szerint biztosítva van.

íme, a Krisztus Lelke földi uralkodók és 
»helytartók« nélkül is tudja végezni a maga 
munkáját.

V ií r á g J c, n ci

Külföldi hírek.
Abesszíniában 25 svéd m bszionárius te

vékenykedik.
Kikuclii, a japán opiumellenes liga titká

ra jelentése tartalmazza azt a hihetetlen ada
tot, mely szerint a M andzsúriába bevonult ja 
pánok 75 százaléka ópiumszívó. *

Indiában a  keresztyénség lélekszáma hat 
millió 296,763. Ebből 2/5 római katolikus. Ösz- 
szesen 5000 amerikai és európai protestáns 
misszionárius munkálkodik ezen a területen. 
Tehát egy misszionáriusra 60.000 lélek esik- 
A protestáns missziók fenntartanak 15.000 nép
iskolát, 500 magasabb iskolát, 200 kórházat.

A N épszöve tség  titkársága levelet inté
zett a tagállamokhoz hozzájárulási költségeik 
befizetésére. Az 1936. év költségvetése: 26
millió 791,458 svájci frank. Nagy pénz.

Rockefeller, aki eddig az egyik nagyobb 
amerikai egyházi közösséget ajándékozta meg 
nagy adományával, (valószínűleg vagy a bap
tista, vagy a methodista egyházat), változta
tott elgondolásán s úgy intézkedett, hogy ez 
az összeg a jövőben az egyházak együttműkö
dési céljait szolgálja.

A berlini Szentháromság templom új or
gonája Hindenburg-orgona nevet kapott.

A Thiiringim  országos egyház elrendelte, 
hogy a konfirmáció alkalmával minden kon
firmandus az Újszövetséggel ajándékoztatok  
meg.
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A ptíjxi elrendelte, hogy a / olasz papok 
csak hazai árut vásárolhatnak, a papság a 
benzin szükség m iatt csak lovas fogatokat ve
het igénybe s az esti istentiszteleti funkciók a 
villannyal való takarékosság miatt a világos 
délutáni időkre helyezendők ál.

A német Blitz című folyóirat írja: »A pa
raszt természete szerint pogány.«

A bécsi egyetemen a világnézeti tanszakon 
és tárgyakban olyan erősen érvényesült a kato
likus szellem, hogy a bécsi egyetem evangélikus 
hallgatói küldöttségben kérték a rektort az 
előadások hangjának megváltoztatására. Mivel 
ez nem látszott lehetségesnek, a rektor felkér
te a bécsi evang. teol. fakultást arra, hogy 
az evangélikus hallgatóknak tartson szintén vi
lágnézeti szellemű előadásokat. (Vájjon Sze
geden ez olyan kivihetetlen volna?)

Rctguz zürichi egyetemi tanár a svájci ke
resztény-szocialista szervezetekkel elhatároztat
ta az Olaszország elleni bojkottot.

A Canterbury érsek felszentelt egy olyan 
egészségügyi kolóniát, amelyik Abesszíniába 
utazott szolgálatot teljesíteni.

A Szovjet területén kívül élő, az úgyne
vezett emigrált görögkeleti egyház szervezke
dési munkáját bevégezte. leg főbb  hatóság az 
érseki szinódus.

Az Oroszország ban a szovjet által léte
sített élő egyház életképtelennek bizonyult és 
hivatalosan is feloszlott. ^

N ém et országban 1933-ban 325.618 lélek 
tért át az evangélikus egyházba. Ugyanakkor 
a kitérők száma: 56.849. A betérők közül 31.201 
a római egyházból jö tt át.

Madridban teológiai fakultás nyílt meg a 
Spanyolországban dolgozó protestáns egyházak 
továbbképzése érdekében.

A cseh miniszterelnök evangélikus lelkész 
gyermeke.

Az északéi meri kai presbiteriánus egyház
ban egyházpolitikai, külmisáziói okokra visz- 
szavezethetően szakadás állott be s orthodox 
és liberális csoportokban indult meg egy új 
szervezkedés.

A zürichi szabadelvű teológusok nyilat
kozata ezt mondja: Igehirdetésünkben az Evan
gélium alapján állunk. A keresztyén egyházon 
belül vagyunk. E tekintetben semmiféle véle
mény, vagy teológiai kijelentés sem jelent 
semmit. Barth Károlyról pedig a svájciak ki
jelentik, hogy munkáját és működését sokkal 
szigorúbb kritikával fogják illetni, mint azt a 
németek tették.

Írországban a "katolikusok az Udvhadsereg 
munkájának ellensúlyozására ugyanazon céllal 
egy új szervezetet létesítettek, melynek címe: 
Mária légiója.

Mussolini 1933- december i-én a nagy 
háború özvegyei és anyái előtt tartott beszéd 
dében a következőket mondotta: A fasiszta

Olaszország a katolicizmus alapján áll s meg
mondja még véleményét a szabadkőműves- 
plutokrata- bolsevista- protestáns  szankciós ál
lamoknak.

Csehszlovákiában 1920 és 1928 között 
1 millió és 800 ezer ember lépett ki a romjai 
katolikus egyházból.

Közli: G. f ,
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VIZKERESZT UTÁNI 3-IK VASÁRNAP.
Máté ev. 8:1-13.

A bélpoklos soha nem látta Jézust, hiszen til
tott dolog volt- a Jézust követő tömegbe beállania. 
Csak hallott róla, hogy akit ű  meg akar gyógyítani, 
egészséges lesz. A hallottakból és a testén érzett 
nyonioruságból fakadt fel a meggyőződése, hite: > ha 
akarod, megtisztíthatsz engem!«

A százados gondolkozása természetes volt. Jézus 
éppen1 úgy uralkodóit a betegség és a gyógyulás erői 
feleit, mint ö a szolgái felett. De alávetette magái 
Annak, aki egyedül tud a messzeségen keresztül gyó
gyítani.

Szegény mai beteg embervilág. ■ • Kínozza a 
bűn minden marása: kételkedés, egyedüllét, gyűlölet, 
hamisság, bizalmatlanság, s nem hiszi, hogy Jézus, 

aki a bélpoklosság minden undokságát letisztította 
a betegről, ma is készen áll, ina is meg akarja gyó
gyítani a lieteg embervilágot.

f s  azt sem fogadja el, hogy Jézusnak mindegy, 
ki az, ki hozzámegy: százados-e, vagy bélpoklos, szol
ga-e vagy egészséges uralkodó, mért mindenek fölött 
minden emberi meg akar gyógyítani, csuk hinni keil, 
hinni, hinni. . .

— A Luther Szövetség Országos Választmánya 
január 20-án Dr. Bencs Zoltán elnöklete alatt népes 
választmányi ülést tartott, melyen a folyó ügyek el
intézése után elnök előterjesztése alapján részletesen 
megbeszélte az 1936. év munkaprogrammját. Ennek 
három főpontjául az evangélikus napok rendezésé
nek további kiépítését, a Szövetség lapjának, az Evan
gélikus Életnek további terjesztését és az egyetemi és 
főiskolai hallgatók Luther Szövetségének hathatós 
támogatását állapította meg. Részletes és magasszín
vonalú vita folyt a sajtóvédelmi kérdésről, melyhez 
D. Kovács Sándor püspök, Molnár János, Kemény 
Lajos, Dr. Gaudy László és Farkas Sándor, a protes
táns sajtóiroda vezetője szóltak, kinek sajtópoliti
kái javaslatait a választmány elfogadta. Az Evangé
likus életről Kemény Lajos, az evangélikus napok
ról Szántó Róbert, a pénztári számadásról Artner 
Oszkár tett jelentést. Elhatározta a választmány, hogy 
folyó évben Miskolcon, Újpesten, Debrecenben és 
Salgótarjánban rendez evangélikus napokat.

— Kitüntetések. Dr- Payr Sándor ny- egyetemi 
teológiai tanárnak a kormányzó az egyetemi oktatás 
és a tudományos irodalom művelése terén szerzett 
érdemeiért elismerését fejezte ki.

Dr. Milkó Vilmos budapesti közkórházi főorvos
nak a szakirodalom művelése és az orvosképzés 
terén szerzett érdemei elismeréséül a kormányzó 
az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozta.

— A Lelkészegyesület (MELE) tisztikari érte 
kezietet tartott január 24-én D. Raffay Sándor el
nöklete alatt, melyen a közgyűlés által megállapított
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r.iunkaprogramm végrehajtását részleteiben is meg
tárgyalta.
— Egyetemi istentiszteletek. A magyarhoni ág. hitv 
evang. keresztyén egyetemes egyház a tanév folya
mán minden hónap első vasárnapján d. e. 11 órakor 
egyetemi istentiszteletet tart székházának imatermé- 
ben (Budapest, Vili., Üllői-út 24, udvari épület, 11. 
emelet). A folyó tanév még hátralévő hónapjaiban 
az egyetemi istentiszteletek a következő napokon 
mennek vegbe és azoknak szent szolgálatát elvállal
ták: február 2. Szabó József, dunántúli egyházke
rületi püspöki másodlelkész. Március 1. D- Kapi Béla. 
a dunántúli egyházkerület püspöke. Április 5. Dr- 
Szuchovszky Lajos, budapesti vallástanár, a Buda
pesti Egyetemi Luther Szövetség igazgatója. Má
jus 3. Szántó Róbert, Budapest—kelenföldi lelkész. 
Június 7. Úrvacsorával egybekötött tanévzáró isten- 
tisztelet. Kuthy Dezső lelkész, az egyetemes egyház 
főtitkára, a Luther- Otthon igazgatója.

Ezekre az istentiszteletekre az egyetemiek és fő
iskolák evangélikus professzorait és hallgatóit, va
lamint mindazokat, akik híveink soraiból egyetemi 
és főiskolai ifjúságunkkal kapcsolatban állnak és ügyei 
iránt érdeklődnek, szeretettel meghívjuk és várjuk.

— Felügyelőbeiktatások. Bensőséges ünnepség
keretében iktatták be Komáromban az egyházköz
ség újonnan megválasztott felügyelőjét, Jánossy Ká
roly miniszteri tanácsos, pénzügyigazgatót és Rutt- 
kay Endre mérnök földbirtokost, másodfelügyelör 
tisztségükbe. A beiktatást az egyházmegye espere
se, Pohradszky János végezte. —Ugyané napon
délután tartották meg a Tata-tóvárosi fiókegyházban 
is az egyház felügyelőjének; dr. Stranszky János or
vosnak es másodíelügyelöjének, Fiedler Jenő ny. fő
mérnöknek beiktatását, melynek szintén Pohradszky 
János esperes végzett. Mindkét helyen a beiktatott 
felügyelőket az egyház nevében Fadgyas Aladár 
evang. lelkész és Sári Imre ref. lelkész üdvözölték

— Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége 
a közelmúlt karácsony alkalmával hatodszor küldte 
szét szeretetadományát huszonkilenc özvegy papné- 
nak és három papleánynak, ezer pengő értékben. 
A Szövetség egyúttal közli, hogy D. Kovács Sándorné 
és Algöver Andorné lemondott a pénztárosi tiszt
ségről és helyükbe Dr. H. Gaudy Lászlőné (Bu
dapest, VII., L)amjanich-u. 28-b) került- A Szövet
ségnek szóló adományok és tagdíjak ezentúl tehát 
erre a címre küldendők.

— Tankönyvpályázat. A múlt évi egyetemes köz
gyűlés 58. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határoza
tával pályázatot hirdetett a tanítóképző intézetek 
ÍV. és V. osztálya számára írandó hit- és erkölcstani 
tankönyvre. Az Egyetemes Egyház a legjobbnak 
ítélendő pályamű kötelező használatát elrendeli. A 
pályamunkák folyó évi szeptember 10-ig az Egyete
mes Tanügyi Bizottság elnökének címére küldendők 
meg. (Dr. Magócsy-Dietz Sándor, 'Budapest, I-, At- 
tlla-u. 95—99.)

— Évi jelentések. 1935. évi statisztikai adatok
Miskolc. Lélekszám: az anyaegyházban 280J, a

szórványokban 642, összesen 3442. Keresztelés: 15 
fiú és 16 nő, összesen 31, (előző évben 43). Esketés 3 
Liszta ev. és 25 vegyes, összesen 28 (22), reverzálisl 
adott javunkra: 3, kárunkra 15. Temetés: 23 fi és 31 
•nő, összesen 54 (41). Konfirmáltak: 19 fi és 23 
leány, összesen 42 (51). Úrvacsorával éltek: 501 férfi 
és 823 nő, összesen 1327. Betértek hozzánk: 9. ki
tértek: 7.

Hódmezővásárhely. Adatok a lelkészi jelentésből: 
lélekszám belterületen 7(10, tanyákon 400. Keresztelés 
19; esketés 12, temetés 12 helybeli és 4 vidéki, ki
térés 6. betérés 12, úrvacsorázók száma 389, ada
kozásból befolyt összeg 1100 pengő. A gyülekezel 
böjtben, reformációkor és ádventben 14 templomi 
ünnepélyt, tartott. Az ifjúság, melynek gondozása 
négy csoportban történik, tizenkét műsoros ünne
pélyt tartott a gyülekezeti teremben. Kará

csonykor a gyülekezet, a Nőegylet és az ifjúság 
60 gyermeket felruházott, 63 családnak pedig pénz- 
és élelmiszer-adományt adott kb. 500 pengő értékben.

— Halálozás Matheidesz József, ny. Máv- fel
ügyelő, a hatvani egyházközség első felügyelője és 
egyik alapítója Budapesten hosszas betegség után 
elnúnyt. Temetése a hatvani templomból történt az 
egyházhívek áldó és kegyeletes szeretetével.

— A Protestáns Országos Árvaház megüresedett 
igazgatói tisztét a választmány ideiglenesen Alapi 
István, székesfővárosi szeretetházi ny. igazgatóra 
bízta.

— Házasság. Dr. Vető Lajos szolnoki lelkész és 
Folkusházy Zsuzsanna január 22-én a Budapest— 
fasori templomban házasságot kötöttek.

— Uj dallamgyűjtemény. Az egyházi dallamok 
bevezetésére és az ezzel kapcsolatos országos dal- 
íamgyüjtés megindítására Linder László békéscsa
bai lelkész melodiaturát ad ki, amely magában fog
lalja mindazokat a Tranoscius-dallamokat, melyeK 
a Chován, Kapi, Nagy. Kutzky és Skultéty partitúrák
ban találhatók, s még 300 dallamot, melyet maga 
gyűjtött össze hívei körében. Minden dallamnál fel 
van tüntetve az énekszám, amely alatt a különböző 
partitúrákban feltalálható, úgyhogy a közel ezer dal
iamból álló gyűjteményben a variánsok is könnyen 
áttekinthetők. A dallamok túlnyomó része nem hang- 
jegyekkel, de a hangjegyek betűivel lesz kinyomat
va, tekintve, hogy ez nagy anyagi megtákarítást 
jelent, és hogy a dallamgyüjtemény úgyis csak át
meneti céloknak szolgál. (Az »a« alatti hangok nagy 
betűkkel, az »a« felettiek kis betűkkel, a negyedek 
rendes, a nyolcadok dőlt betűkkel.) Rendes hang
jegyekkel lesznek kinyomatva az eddig nyomtatás
ban meg nem jelent dallamok legszebbjei, főleg a 
kuruc költészet hatása alatt keletkezett dallamok. 
Figyelemreméltó az új dallamgyüjteményben a dalla
mok ritmikai feljegyzése. Mivel a ritmikus dalla
mok a nép hagyományaihoz híven alkalmazott fel
jegyzése és a vasárnapi istentiszteleteken való ki
próbálása sok időt igényel, egyelőre csak 70—80 
ritmikus dallam kerül a gyűjteménybe, a többi rit
mikusan énekelhető dallamnak feldolgozása későbbi 
időkre marad. Reméljük, hogy a gyűjtemény meg
jelenésével más egyházakban is megindul a munka 
az eddig fel nem kutatott dallamok megmentésére 
3 akkor valóra válik a régi óhaj, az egységes temp
lomi ének.

— Eljegyzés. Klausz Lajos, a soproni ev. gyü
lekezet presbiterének s templomatyjának és fele
sége, Steinbach Ernának leányát, Mártát, eljegyezte 
Rusznyák Ferenc bikácsi evang. lelkész. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

RÉVAr, ATHENEAUM, FRANKLIN 
Nagyszabású könyvárleszállításai megkezdődtek! 

Jegyzéket kívánatra küld és rendeléseket elfogad 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése, 
Budapest, IX. kér. Ferenc-körút 21. sz,

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve'.

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Lébe Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, Vil., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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EGY INTERPELLÁCIÓ ELÉ.
A képviselőház jövő heti interpellációi kör 

zé egyik budapesti képviselő* interpellációt 
jegyzett be »Az állandóan ismétlődő és a jog
rendet veszélyeztető hitfelekezeti izgatás tár
gyában«. )

Az interpelláció a következő kát kérdést 
intézi a kormányhoz: »I. Van-e tudomása a 
kormánynak a beszédekben, sajtóban, levelek
ben és plakátokon állandóan ismétlődő és el
fajuló hitfelekezeti izgatásról? 2. Hajlandódé 
a fennálló tételes törvények tiszteletben tartá
sát és a jogrendet a rendelkezésre álló minden 
eszközzel biztosítani?«

Az interpelláció olyan kérdésre vonatko
zik, amely méltán érdeklődést kelt mindenki^ 
ben az interpelláció anyaga és a kormánynak 
reá adandó válasza iránt.

Tisztelettel ajánljuk az interpelláló kép
viselő úr figyelmébe a felekezeti békességnek 
azt a legsúlyosabb sérelmét, mely a nem kar 
tolikus templomban kötött házasságok megp 
ítélése tekintetében naponként ismétlődik. Fenn
álló tételes törvények tiszteletbentartásával 
szemben következetes és rendszeres támadást 
jelent az az álláspont és annak gyakorlati a l
kalmazása, hogy a magyar törvények szerint 
törvényesen megkötött polgári házasság egy
házi szempontból csak akkor válik törvényessé, 
ha azt katolikus templomban való egyházi es- 
ketés követi. Ugyanez a felfogás következte* 
tésszerűen megtagadja a katolikus és protes* 
táns fél között polgárilag megkötött és pro
testáns templomban egyházilag is megerősí
tett házasság törvényességét. Mennyi méltatlan,

mélyen sértő és az állami törvények tekintélyét 
romboló következménnyel jár ez! De teljesen 
kimeríti mindenkor a magyar gyermekeket 
nevelő magyar állampolgároknak családi be
csületét és tisztesíségét megszégyenítő becsü
letsértésnek a tényálladékát is. Végül pedig 
hiábavalóvá és komolytalanná tesz minden be
szédet és ígéretet a felekezeti békesség és 
egyetértés felől, mert ugyanazon szájból jön 
egyszerre a hideg és a meleg, az Ígéret és a 
tagadás.

Vájjon mit tud felelni erre az interpellá
cióra a kormány? Feszült érdeklődéssel vár
juk, azt felelt-e, hogy igenis, hajlandó a fenn
álló tételes törvények tiszteletben tartását és 
a jogrendet biztosítani? Mert ez nem jelent
het mást, mint azt, hogy a házassági törvényt 
mindenki által egyenlően tiszteletben tartani 
követeli és nemcsak maga nem tesz, de má
sok által sem enged különbséget tétetni a tör
vényesen megkötött házasságok között.

Felhívjuk ezért az interpelláló képviselő 
úr figyelmét D..Ra(ffay Sándor püspöknek a 
Pesti Hírlap január 24-i számában megjelent 
vezércikkére, amely az egymást kölcsönösen 
megillető testvéri megbecsülést és az egymás
sal szemben való törvény-megtartást köti 
mindenki szívére. £s bármennyiszer mondot
tuk is már, most mégegyszer mondjuk, hogy 
mi nemcsak a magunk tisztességének a védelmé
ben, de a magyar törvények tiszteletbentartá- 
sából is csak azt az egyetlenegyet kívánjuk 
a kormánytól, hogy a házassági törvényt 
egyenlően tartassa tiszteletben minden polgár
ral és minden felekezetbel.
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Az új magyar énekeskönyv.
Utóbbi időben többször került szóba az egyházi 

fórumokon egy új magyar énekeskönyv létrehozásá
nak a szükségessége. S valószínűen ettől a szükség- 
érzettől hajtatva, egy terjedelmes énekgyűjtemény - 
kéziratot nyújtott be Bartos Pál szarvasi lelkész 
az egyet, énekügyi bizottsághoz, kérvén annak meg- 
bírálását, illetve ajánló sorokkal való felterjesztését 
az Egyetemes Közgyűléshez.

Én, aki jelen voltam mind a két fórumon, an^ 
nak a véleményemnek adtam ott kifejezést, hogy 
az Egyházegyetem ne adogasson engedélyeket sem 
egyeseknek, sem csoportoknak új énekeskönyvek ki
adására, hanem ő maga adjon ki egy énekeskönyvet, 
természetesen az összes jogos igények figyelembe
vételével, s annak használatát azután egyetemesen te
gye kötelezővé; ami által meg lehetne szüntetni egy
házunkban azt a sok divergenciát, amely ezen a téren 

' tapasztalható s amely bizony nem egyszer zavaróan 
hat úgy a lelkészekre, mint a hívekre. Tapasztal
tuk ugyanis, hogy ha valahol széles körből összejön 
vünk, még a legkardinálisabb énekeinket sem tud
juk egyöntetűen elénekelni.

A protestantizmusnak ugyan nem szigorú követel
ménye a külsőségekben való egység, de az
ért nagyon jó az, különösen az egyházi 
ének terén, amely olyan közelről érinti a hívek 
lelkületét. Nem szabad azt megengedni, hogy egy
házunknak nagybecsű közvagyona: az egyházi ének 
csak aféle Csáky-szalmája legyen, amelyet akárki 
is kénye-kedve szerint ide-oda ráncigálhasson. Ha 
valamely hívünk valahol a lutheránus éneket megta
nulta, akkor azt tudja elénekelni akárhol is az or
szágban. Ide pedig csak egy egyetemes énekes- és 
korálkönyv vezethet el bennünket.

Nézetem szerint nagyon kicsi kikötés az Egy- 
házegyetemtöl, hogy a kiadandó énekeskönyvet csu
pán csak hitelvi szempontból bíráltatja meg, miért 
hiszen a dogmatikailag kifogástalan énekeskönyv is 
még nagyon gyenge s egyházunk énekügyének nem 
megfelelő képviselője lehet.

Ezért egy olyan énekeskönyv kiadására gondolok, 
amely magában egyesítené az evang. énekköltészet 
gyöngyeit s úgy szövegileg, mint zeneileg is a 
legmagasabb színvonalon álljon s amellett tekintet
tel lenne a magyarosodó gyülekezetek igényeire is. 
Mert az ilyen énekeskönyv nemzeti missziót is telje
sítene. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy erősen ma
gyarosodó híveinket úgy lehet legkönnyebben a ma
gyarnyelvű istentiszteletekhez szoktatni, ha ők ott 
a nem magyarnyelvű istentiszteleteiken megszokott 
és megkedvelt énekeiket is megtalálják. A Dunántúli 
Énekeskönyv, sajnos, nem volt eléggé tekintettel er
re a fontos érdekre. Minden kiváló vonásai meálett 
is ez az énekeskönyv hiányos és dallamszegény s 
míg egyfelől sok benne a tautológia, másfelöl igen 
fontos alkalmakra s teológiai fogalmakra nem találunk 
benne megfelelő énekanyagot.

Én nem szeretem azt a többször hangoztatott 
érvelést, hogy »nekünk így is jó; nekünk a kevesebb 
is elég«. Egy olyan nagyjelentőségű és szent üggyel 
szemben, mint aminő az evang. énekügy, ez az ér
velés nem helytálló. Jó valakinek a kevés talán azért, 
mert a többit, az ugyancsak szépet, vagy talán még 
szebbet nem ismeri. Enekkészletünk, amint már mon
dottam, nagyon nagyjelentőségű közvagyon, amelyet 
senkinek felületességből, vagy kényelemből cson
kítani, szegényíteni nem szabad. A benne rejlő ha
tóerőket minél teljesebb mértékben kell a lelkek 
építésére felhasználni. S ez áll a tótnyelvü énekes
könyvekre vonatkozóan is. Tudjuk ugyanis, hogy a 
Tranoscius olyan népet nevelt, amely hitbuzgóság 
tekintetében elsőrendű. Miért ne használnók fel tehát 
annak egyes kiváló énekeit a magyar hívek lelkének 
az építésére is? Megtörtént nem egyszer gyűlési al
kalmakkor, hojgy én a templomban tartott istentiszte
letek sorrendjébe egy-egy Tranoscius-éneket is be

csúsztattam, amelyet idegenből jött vendégeink nem 
ismertek és ime, nagyon sokszor elragadtatással 
szóltak egy-egy ilyen énekünknek a szépsége felől. 
Nem kell tehát ijedezni attól, hogy mi néhányan 
eladdig ismeretlen ételeket is kívánunk feltálalni a 
közös asztalra; meggyőződésem, hogy meg fogják 
szeretni azokat.

Kívánatosnak tartanám az egyetemes énekeskönyv 
létrehozását anyagi okokból is. Ma az énekeskönyv 
az egyetlen egyházirodalmi termék, amely szépen 
jövedelmez. Még ha a legszerényebbre szabnék is 
az árát, még akkor is, mivel tömegesen fogyasztó
dig. örökké siránkozunk, hogy a missziókat, a szór
ványokat nem tudjuk kellő számú énekeskönyvvel 
ellátni, örökké panaszoljuk, hogy egyházi irodal
munk pang. Persze nincs termék, mert nincsen ki
adó, nincsen pénz. Milyen jó lenne, ha a méltányos 
kiadói haszon az Egyházegyetem pénztárába folyna 
be, hogy azzal a mutatkozó hézagokat töltse ki s eler- 
nyedt egyházi irodalmunknak is segítséget nyújt
hasson.

Az Egyházegyetem mindenkinél könnyebben és 
sikeresebben oldhatná meg az egyetemes énekeskönyv 
kérdését, mivel őneki legjobban áll módjában meg
teremtenie az erre alkalmas faktorokat. Az egye
temes énekügyi bizottságot úgy kell összeállítani, 
hogy abban a hozzáértők minden fajtája bent 
legyen. Legyen ott poéta is, muzsikus is, és legyen 
egy csomó gyakorlati ember is, akik ismerik a nép
leiket, az egyházi viszonyokat és akiknek kedvük 
van az éneküggyel foglalkozni. Csak puszta elméle
tekkel és okoskodásokkal nem lehet ezt a kérdést 
megoldani. Hozzá kell látni a munkához! S meggyő
ződésem szerint két év alatt meg lehetne ezt a 
munkát csinálni, ha évenként többször is összeülné
nek a munkásai, mivel az én meglátásom szerint 
az anyag megvan hozzá, és csak összegyűjteni, meg
rostálni, kiegészíteni, átsimítgatni és rendszerbe fog
lalni kellene azt.

Ezzel az eljárással sok energiát és pénzt lehetne 
megtakarítani. És megtakaríthatnánk azt az ellen
szenvet is, amely a sok kísérletezéssel s énekkönyv- 
változtatással együtt jár; mert ne feledjük, hogy egy- 
egy énekeskönyvnek a bevezetése a hívekre nézve 
újabb és újabb megterhelést jelent.

Ezen elvi jelentőségű megjegyzéseim után átté
rek a szarvasi tervezetre.

A szarvasi tervezet, mint munkateljesítmény, a 
legnagyobb elismerést érdemli meg, mert hiszen nagy 
szorgalomnak és ügybuzgalomnak a tanujele. S amikor 
én ahoz bírálgatva hozzányúlok, nem vehető az ré
szemről tiszteletlenségnek, vagy lekicsinylésnek, ha
nem olyan komoly s becsületes törekvésnek, aminő 
a szarvasiakat is mozgatta, hogy egyházunk ének- 
ügyének használjanak.

Előre kell bocsátanom, hogy én a szarvasi ter
vezet minden énekének a kéziratát nem láttam) s így 
képet a tervezett munkáról csak a kibocsátott ívekből 
s az azokon felsorolt számokból alkottam meg ma
magnak.

A szarvasi tervezet — kicsi híján — ezer éneket 
kíván az új énekeskönyvbe felvenni. Nekem az sok! 
Ez a mennyiség túlterhelése lenne egy gyakorlati 
célt szolgáló eszköznek s túlhaladná a hívek be
fogadó képességét. Sok a dallam is, körülbelül 250, 
amelyeket az énekeskönyvben megszólaltatni kíván. 
Egy ilyen nagy tömeget nem bír megemészteni a nép
iélek. annál kevésbé, mivel a dallamok között — 
amint látom — sok nehézkes is van. Amitől főképen 
félek, az énekek között vannak 16 és 20 strófás 
énekek is, amelyeknek jókora része még megrövi
dítve is alighanem használatlan marad.

A szarvasi tervezet a tótban használatos isten
tiszteletet kezdő éneket és kyriét is felöleli gyűjte
ményében, holott a magyar istentiszteletek kialakítása 
ma már egészen más irányt vett az új liturgia sze
rint. Túlságosan régies vonás is sok van a szarvasi
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tervezetben; hosszadalmas históriás énekek egyes 
bibliai történetekről, a deli Absolonról; benne van 
Máriának a panasz-dala Jézus holtteste felett, stb., 
amik ma már elavult dolgok s legfeljebb múzeumba 
valók. Megjegyzem, hogy eféle múzeumi anyag a 
a Dunántúli Énekeskönyvben is előfordul. Maga a 
tótajkú közönség is jónak látta már az egyébként na
gyon kedvelt Tranosciuszát megrostálni s a »Zpevnik« 
című énekeskönyvben már 842-re apasztotta le a 
Tranosciusznak 1157 énekből álló anyagát. Tehát a 
magyar énekeskönyvnek is csak mérsékelten kell azt 
igénybevenni, a legkiválóbbat, a zeneileg és szövegi- 
leg gazdagodást jelentő anyagot vévén át belőle, 
aminek folytán a szarvasi énekeskönyvbe felvennni 
szándékolt anyag tetemesen lecsökkenne. Valamely 
irodalmi műnek az értékét amúgy sem a terjedelme 
adja meg. Fölösleges is énekeskönyveinkben a sok 
tautológia. Fölösleges pl. az, amit a Dunántúli Éne
keskönyvben is látok, hogy újévre 11, pünkösdre 
13 énekünk legyen, vagy hogy az Isten iránt való bi
zalom kifejezésére 60 ének szolgáljon, amikor azok
nak a fele is elegendő lehetne. Inkább arra kellene 
ügyelni, hogy az énekek által az emberi lélek minél 
több oldalról érintessék.

Örömmel látom, hogy a szarvasi tervezet a mi 
egyházunkon kívül eső forrásokból is merít. így a 
HallelujábM és a Hozsannából is. Nagyon sok szép 
ének van ezekben az énekeskönyvekben, amelyeket 
igazán érdemes átvenni. En magam is átvettem an
nakidején egyet a nyíregyházi Toldalékba: »Az Ur 
szent Bárányára« címüt. Sőt átvettem a régi magyar 
éneket: »A keresztfához megyek« címüt is, melyet a 
katolikusok is énekelnek, új szöveget íratván reája, 

és ezeket a régi, szép énekeket híveim 
nagy szeretettel éneklik. Sajnálom, hogy a szar
vasi tervezetben nem látom a »Feljebb emeljetek, 
feljebb« s a »Közel Hozzád, Uram, mind köze
lebb« című énekeket is, amelyek pedig az újabbke- 
letű énekirodalomnak gyöngyei. Sajnálom azt is, 
hogy a szarvasi gyülekezetben nem látom a világL 
nak egyik legbánatosabb búcsú-dalát: »Isten velünk, 
viszontlátásra!«, amelyet én könnyek nélkül nem tu
dok végighallgatni; vagy hogy nem látom ott a 
»Tied az ügy, óh Jézusom« címüt sem, melyet a 
németországi énekeskönyv is felvett. Sajnálom azt 
is, hogy a szarvasi tervezetben nem látom például 
a »Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát« 
vagy a »Tetszésed Jézusom« vagy az »Immár vége« 
vagy »Mind az ki reményét« című énekeket sem, 
amelyek szintén nagyon kedvelt énekeik ev. híve
inknek.

Nézetem szerint egyik hiánya magyar énekes
könyvünknek, hogy nincsenek benne Credó-énekek, 
holott tudvalévőén Luther maga is írt és alkalmaz
tatott ilyeneket. Magyar termék csak egy van ilyen, a 
Dunántúli Énekeskönyv 361. számú éneke. A tótban 
és a németben több van ilyen. Legyen a magyarban 
is, hogy a magyar gyülekezeteknek is módjuk le
gyen ének alakban is kifejezést adni hitbeli meg
győződésüknek.

Nagyon sok nehéz dallamú éneket is felölel a 
szarvasi tervezet, amelyek bizony eddigelé nem tud
tak útat törni maguknak a szívekbe s valószínűen 
nem is fognak soha. Az én nézetem szerint az ilye
neket egyszerűen ki kellene hagyni. Holt anyagra 
nincs szükség az énekeskönyvben. S ezzel szemben 
minél több magyaros dallamot kell megalkotni. A 
Kapi-féle Korálkönyv már több ilyet propagál, — 
nagyon helyesen. Nekünk nyíregyháziaknak is van 
néhány ilyen saját termelésű magyaros dallamunk. 
Az ilyenekkel bizonyosan sokat nyer egyházi ének
ügyünk, mert közelebb kerül a magyar lélekhez. A 
katolikusok — amint a rádióból hallhatjuk — újabban 
nagyon rávetették magukat az ilyenekre. Ezt az am
bíciót fel kell ébresztenünk a mi zeneköltöinkben 
is, s akár pályadijakkal is állandóan ébren kell azt 
tartanunk. Én égy olyan szép magyaros énekért, 
mint amilyen pl. »Szegény fejem hová hajtnálak« 
vagy a »Keresztfához megyek« vagy »Te vagy re
ményem sziklaszála« szívesen megszavaznék bármikor

jutalomdíjat az illető szerzőnek. Nyerni fog énekes
könyvünk a Tinódy-féle: »Óh, örök hatalmú, meny- 
nyei szent Isten« című magyaros dallammal is, me
lyet egyébként a szarvasi tervezet szintén felvett a 
gyűjteményébe.

S még egyet hadd mondjak el énekügyünk mű
vészi becse érdekében. Valóságos elkeseredés fog 
el, amikor egy-egy énekszöveget olyan dallamra 
hallok énekelni, amely teljes ellenmondásban van az 
ének tartalmával. Tessék csak megnézni a Dunántúli 
Enekeskönyvben a 142. és 151. számú énekeket. 
Ezekben az énekekben a világ legnagyobb örömét a 
világ legbánatosabb dallamán adja tudtunkra az ének- 
szerző .. • Hát bocsánatot kérek, ez képtelenség! S 
hasonló ellentmondásokat látok másutt is. Ilyen az, 
amikor a pesti liturgiatervezet husvétkor egy kimon
dottan esteli és egy közismerten karácsonyi dallamot 
ír elő, holott az est is más, és a karácsony is más* 
színe és alaphangulata egyiknek is, másiknak is el
ütő a husvét színétöl és hangulatától s így ezeknek 
a kifejezési módja is kell, hogy más legyen.

S hasonló hibát készül elkövetni a szarvasi éne- 
kenskönyv is. A kibocsátott szarvasi ívek egyikének 
a végén van egy ének, — egyébként, mint vers, 
gyenge dolog, — amely az egyházszeretetnek kíván 
kifejezést adni. Ezt azután a Gusztáv Adolf harci 
dalának a dallamára tervezi énekeltetni, amelynek, 
érthetően, harcias s indulószerü a színezete. Hát 
ez nagy megnemértésre vall. Ne vétessék nekem zo
kon ez a megjegyzés, de egy előkelő testület szer
tartási könyvében ilyen zenei ellentmondásoknak nem 
szabad elöfordulniok!

Alapos átdolgozásra szorul az új énekeskönyv 
kapcsán a böjti énekek csoportja is, mert hiszen 
a Dunántúli énekeskönyvben a böjti időszakra felvett 
énekek, kevés kivétellel, inkább nagypéntekre valók. 
Csupa temetési hangulat és fájó izgalom. Ezen a 
dolgon úgy lehetne segíteni, ha részint a bünbánat, 
részint a Jézus iránt való szeretet énekeiből egyes 
énekeket átcsoportosítanánk ide s a fölöslegeseket 
kihagynék. Mert hiszen a böjti időszakban hat héten 
keresztül mégsem lehet talán minden nap nagypén
teket ünnepelni. A szarvasi tervezet némileg már 
enyhít ezen az egyoldalúságon.

A dologról a részletekben még sokat lehetne be
szélni, de hát ennyi is elég talán annak a megálla
pításához, hogy a szarvasi tervezet nem fogja ki
adni azt az énekeskönyvet, amelyet énekügyünk szé
leskörű rendezése és fejlesztése érdekében méltán 
igénylünk és várunk. A szarvasi tervezet lehet jó 
kiindulópont ezen az úton, lehet hasznavehető elő
munkálat az új épülethez, de mai alakjában a meg
építendő épület végső tervrajza ne legyen. Minden
esetre azonban már ezért a tulajdonságáért is elis
merés és hála illeti meg a szorgalmas tervezőket.

A többi a szarvasiakon és az Egyházegyetemen 
fog múlni. Hogy én itt nyilvánosan felszólaltam, tettem 
azért, mert engem egyházunknak az énekügye nagyon 
érdekel. Nekem az a vágyódásom, hogy mi az ének
ügyünket a kellő színvonalon tartsuk, sőt tovább 
tökéletesítsük és fejlesszük, lévén ez egyházunk tes
tének egyik főütőere. Mi éneklő egyház voltunk a 
múltban s a jövőben is kell, hogy az maradjunk. 
Éhez pídig egy jó s általánosan kedvelt énekeskönyv 
szükséges. Mulasztást követne el egyházunk, ha 
ennek a megalkotását elhagyagolná. Most annál is 
inkább időszerűnek vélem ennek a munkábavételét 
s a kérdésnek egységes megoldását és rendezését, 
mivel az egységes magyar liturgia is útban van 
s a két dolgot kívánatos lenne előre összhangba 
hozni, nehogy az történjék, ami a szarvasi énekes
könyv megjelenése esetén fog történni, hogy olyan 
énekek is belekerülnek liturgiánkba, amelyek ebből 
az énekeskönyvböl kimaradtak. Ezért is nem vagyok 
barátja a részleges megoldásoknak, amelyek sok 
fölösleges energia- és pénzpocsékolást jelentenek, 
de a kérdést igazán és egyetemlegesen nem fogják 
megoldani.

P a u l i k  J á n o s .
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VASÁRNAP DAHLEMBEN.
Fejünk felett,
A föld felett;
A szél ma hópihékkel játszik, kört szalad.
Mi meg repülünk, — mint a nyíl —: a föld alatt.

Ott fönn: fehér ■
Minden, fehér,
Kápráztató, tündéri, téli látomás.
Itt lenn: homály, meg sok-sok sápadt állomás.

De kinn vagyunk,
Már itt vagyunk.
Városka, róla négy világ táj ír s beszél —:
Itt Köórjásnak köntösén a csipkeszél.

A rengeteg 
Kőrengeteg
ölén ott benn: a hő már hóvíz-pocsolya.
Itt künn: vakít még gyémántfénye s mosolya.

Csak egy felé,
Templom felé
Siet mindenki, sziLzi hóra rátapos.
Ez mind befér? Csodálatos. Csodálatos!

A kapuban,
Szűk kapuban
Ott látod barna, falra-vert kereszt előtt 
Bőrövvel, szőrben, bottal a Keresztelőt.

Belül — tele,
Csordult-tele.
Künn: némaságnak dermeszt zord hona.
Itt benn: felbug és forrón zeng az orgona.

Ott künn: havas,
Hideg havas
Az ut, a rét, a fák, madárka-etető,
Itt benn: derű, virág, pirosbordás tető.

Künn: bősz világ, 
ördög-világ,
Kacagva harsog, zug az átok tengere.
Itt benn: szívünkön sújt az Isten em bere...

...Dahlem! — Télben,
Fehér télben,
Szép vagy, hullott szirmok közt nyíló liliom:
A te kelyhedbe menekült az üldözött — Evangélioml
Berlin. Solt László.

*) Az óriási Berlin egyik kedves kis elővárosa. 
Itt lelkészkedik és prédikál vasárnaponkint Martin 
Niemöller, a német evangélikus hitvalló-egyháznak 
erős hitű, bátor szavú vezetőférfia.

Evangélikus napilap.
A s,ajtó világhatalom, mondogatjuk sok

szor. A sajtó szava mindenhova eljut. Nincsen 
olyan kicsiny község, vagy tanya, ahová a 
nyom tatott betű ne tudna eljutni. A nyomtatott 
betű segítségévéi tömegeket lehet hódítani, jő, 
vagy rossz irányba terelni. Eszméket lehet ki
törölhetetlenül a szívekbe vésni.

A sajtóért minden egyház megtesz mindent. 
A katolikusok több napilappal is dicsekedhet
nek és ezeknek segítségével ezreket irányítanak 
szerkesztői íróasztalok mellől. A szekták egyik 
leghatalm asabb fegyvere a sajtó. Olcsó, vagy

ingyen sajtótermékeket szekta-ügynökök hor
danak házrÓl-házra.

A modern idők hódító katonáját, a betűt 
egyházunknak jobban meg kellene becsülnie.

Evangélikus napilapra feltétlenül szükség 
van. Négy-öt buzgó ember is alapíthat újságot, 
A m últban reform átoraink úgyszólván nem
csak írtak, hanem nyomdában dolgoztak és 
írásaikat közvetlenül adták át az embereknek. 
Az evangélikus napilap szükségességét nem 
kell érvekkel ‘ alátámasztani, ha megvolna is, 
későn volna. Ennek az evangélikus napilapnak 
az áldó hatását az első példány után nyom
ban érezni lehetne.

Nincs pénz, ez igaz. De nem is kell hozzá 
sok pénz, csak sok akarat. Az a négy-töt en> 
ber, aki ma újságvállalatot alapít, rendszerint 
kevés pénzzel rendelkezik, de alapít és 
épít arra, hogy ma az emberek vágya
koznak a betűre. De terjesztői mesterfogások 
nélkül is lehet újságot alapítani. Nos és nyom
dákat alapító őseink se nagyon sok pénzzel 
rendelkeztek.

Egyházi érdek és parancsoló szükség, hogy 
legyen evangélikus napilapunk. Olcsó és jól 
szerkesztett napilapra van szükségünk. A szer
kesztést a most is működő és sokat próbált 
szerkesztői gárdából lehetne kiválasztani.

A fedezet előteremtésére, amely a megin
duláshoz szükséges, az a javaslatom, hogy min
den lelkész és felügyelő jegyezzen io pengős 
részvényt, minden működő tanító pedig egy 
5 pengős részvényt. Természetesen más is vá
sárolhat. Minden lelkész és tanító tegye szív
ügyévé az evangélikus napilap kérdését. Ver
senyezzenek előfizetők gyűjtésében.

M eglátjuk, tudunk-e versenyezni más egy
házakkal, tudunk-e olyant adni, ami kell a  h í
veinknek, tudunk-e lelkesedést ébreszteni a 
saját ügyünk iránt. Természetes, ehhez az szük
séges, hogy először mi magunk lelkesedjünk 
érte.

H a életképesek vagyunk, akkor nem kell 
félteni a io és 5 pengőinket, mert azt m ajd 
visszafizetik nekünk. H a azonban ennyire se 
bízunk, akkor ne fogjunk hozzá. Ebben az 
esetben vonjunk le bizonyos következtetéseket 
önm agunkra nézve-

Szent a meggyőződésem, hogy az ország- 
első újságját tudnánk adni, ha minden lelkész 
és minden tanító mindennap valami nagyon 
csekélyei dolgozna ezért.

Vegye az evangélikus napilap ügyét négy 
püspökünk a kezébe és akkor meg kell lennie. 
Mindezt elmondtam, szóljanak hozzá mások is, 
tegyünk valamit, am íg nem késő-

Fiilpp Dezső-

Istennek egyik pompás ajándéka a zene, 
melyet a Sátán erősen gyűlöl. Sok rossz gon
dolatot és kisértést lehet a zenével elűzni,

Luther.
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Könyvismertetés.
Surányi Miklós: Egyedül vagyunk. 3 kötet. 

Budapest, 1935.

Az egyik budapesti napilap egy évtized
del ezelőtt, rovatot kezdett Értékeink cím- 
mel. Hazánk valamennyi nagyja sorra került 
e rovat keretében: ceruza rajzzal s egy lexi
kális margináléval megörökítve.

Ugyanez a vállalkozás folyik az irodalmi 
mai fotografálás sötét kam rájában is. Hazánk 
nagyjairól életrajzot is nyújtó történelmi regé
nyek készülnek s jaj, senki ki ne m aradjon eb
ből a sorból.

Surányi könyve fölötte áll ilyen m egjegy
zéseknek. Nem vertni észre írásában, hogy a 
Szegfű Három nemzedék -ében megadott hi
potézis különösen halott volna rá, nem é re t
ni egyetlen tételén, hogy a »Híd« c. darab, 
vagy Hegedűs Lóránd tendenciája különöseb
ben érdekelte volna. Azt a feladatot sem vál
lalta kötelességének, hogy az örök Kossut h- 
Széchenyi probléma megoldásához csak egy 
mondattal is segítse az olvasót.

A végletek emberét m utatja a könyv. Az 
ember nem akar hinni a szemének, amikor 
olvassa azt, hogy Stefferl, a fiatal Széchenyi 
mennyi »bűnt« követett el. Itt talán túloz is 
egy kissé az író, vagy legalább is ügy van az 
olvasó, hogy kevesebb bűnesetből is elhinné 
azt, hogy hibái is voltak Széchenyinek. Az első 
kötetnek csak ez az igazi tartalm a s ehez kö
rítésnek m egkapjuk a Szent-szövetség bécsi' 
gyűlésezésének királyi és diplomata kicsapon
gásait. A könyvnek ez a része igazéin nem való 
serdülő ifjúság kezébe.

A második kötet Széchenyi emberré és 
m agyarrá levését adja, azt, hogy miképen tanul 
meg magyarul írni és olvasni, hogyan él hazai 
talajon s hogyan sóvárog házassága után, jnely- 
tiek csak az az akadálya, hogy meg kell vár
nia, m íg im ádottjának férje meghal. A h a r
madik kötet a tetteket, a szabadságharc előt
ti időket tárja  elénk. Itt -elég sok szó esik Kop*- 
suthról, akit Széchenyi mindig, mint »Kossuth 
u n  -at emleget. Amit Ottó Zarek »Egy nép 
szerelme« c. könyvében bizonyos mértékben 
Széchenyi kárára  megír, azt Surányi sem m á
sítja  meg. S hiába vannak nagy tettek, amiket 
Széchenyi alkot, az akkori s a mai m agyar lé* 
lek fantáziája Kossuth mellett köt ki.

Különösen érdekes, legalább nekünk, pa
poknak s evangélikusoknak érdekes alakok a 
következők: A bécsi katolikus pap: W erner 
Zakariás, aki református vallásról téfrt éit, de 
korának legkiválóbb szalon-szónok papja. Min
denhez értett s mindenről sokáig tudott beszél
ni. A másik a Pesten működött Aalbach Sza- 
niszló lelkipásztori egyéniség, aki az előzővel 
szemben Széchenyinek is szimpatikus, ü röm 
mel olvastuk, hogy Széchenyi a vegyes házas
ság kérdésében az evangélikus álláspontot fo

gadta el helyesnek s azt is feljegyezzük olvasó- 
ink számára, hogy M ária D orottya főherceg
nő, akit sokan úgy emlegettek, mint aki na
gyon lelkesedett Széchenyiért, Bibliát adott 
neki, amelyben fejezeteket és verseket húzott 
alá. Nem igaz, hogy Széchenyit evangélikussá 
át akarta  téríteni, de az sem igaz, hogy ő Szé
chenyi miatt kalolizált volna.

Nyeresége a m agyar irodalomnak ez a 
könyv. Tisztáz sok suttogást, amit Széchenyi
vel kapcsolatban majdnem száz éve hallunk 

.bizalmas beszélgetésekben és írúi megjegyzé
sekben. Világosságot derít olyan kibeszélhe
tő! len m agyar problém ákra, amelyekkel m a
gyar em ber sohasem telik be, de annyit fog
lalkozik vele,, míg rosszul oldja meg a legna
gyobb kérdést: az osztrák császári házhoz va
ló viszonyát. M egismerkedik azonban az olvasó 
olyan írói felfogással, amely az egyetemes m a
gyar közvéleménnyel számol, s nem annak 
akár felekezeti, akár társadalm i tagoltságával. 
Ezt nagy örömmel jegyezzük fel. Bár Surányi 
ezen az irodalm i és történelmi útvonalon irány
jelző s hűségesen követett példa volna. G. L.

b
Azt szeretném, ha egy lelkészt csak akkor 

választanának meg a gyülekezetben, ha előző
leg már iskolában tanított A fiatalemberek 
most azonnal megválasztott lelkészek akarnak 
lenni és kerülik az iskolai munkát. Ha valaki 
már tanított mintegy tíz évig, nyugodt lelkiis
merettel veheti át a gyülekezeti munkát Mert 
a tanítás súlyos munka, csak nem becsülik meg 
eléggé. A  tanító feladata egy városban van 
olyan nehéz, mint a lelkészé. A  polgármeste
reket, hercegeket, a nemeseket tudnánk nélkü
lözni ; — de az iskolákat nem.

Látjuk, hogy nincs ma egyetlen hatalmon 
lévő ember se, aki ne kormányoztatná magát 
jogásszal, vagy lelkésszel. Semmit sem tudnak, 
tanulni pedig szégyelnek. A tudást az iskolák 
közlik. Ha nem lelkész volnék, nem tudok 
egyetlen életpályát, melyet szívesebben vállal
nék, mint a tanítást. Csak nem azt kell néz
nünk, amit a világ tart és ad, hanem, ahogyan 
Isten nézi munkánkat és ahogyan az Ítéletkor 
ő fog megjutalmazni bennünket.

Luther.

A lelkészfizetések központosí
tása és a szórványkérdés.
Farkas Zoltán lelkésztársunknak az »Evangélikus 

Élet« múlt évi 50—52. számaiban fenti cím alatt 
megjelent cikkére bátor vagyok az alábbiakban ref
lektálni.

Mikor Farkas Zoltán a dunántúli egyházkerület 
múlt évi értekezletén előterjesztette fenti javasla
tát s előrebocsátotta, hogy ezen javaslat elfoga
dása esetén a gyülekezetek is, a lelkészek is jól jár

nak, — azonnal tisztában voltam javaslatának irreális
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voltával, mert olyan javaslatot még nem készítettek, 
mellyel mindegyik fél jól járt volna. Aminthogy a 
lelkészíizetéseknek közös nevezőre hozásával sem jár 
jól mindegyik fél, mert vagy az egyiknek, vagy a 
másiknak rá kell fizetnie a javaslatra.

A példa mindennél jobban megvilágosítja a kér
dést. Bekértem több gyülekezetből az adózási és 
lelkészfizetési adatokat. (Sajnos, a lelkésztársak egy 
része kérdésemet még feleletre sem méltatta, igy 
alig néhány adat áll rendelkezésemre állításom bizo
nyítására, de azt hiszem, ez is elegendő lesz a 
javaslat irreális voltának bizonyítására.)

Úgy a házadót, mint a kereseti adót 10Q'»o-ig 
véve alapul — mely esetben 13 százalékon pótadót 
kellene e címen kivetni a gyülekezetekre — a kö
vetkező helyzetképet kapjuk:

1. Kezdem mindjárt a saját gyülekezetemen. Kis- 
somlyóra esnék a javaslat szerint 1820 pengő. Fi
zetett eddig ilyen címen 1656 pengőt, vagyis a ja>- 
vaslat szerint 164 pengővel kellene többet fizetnie 
lelkészfizetés címén, mint eddig fizetett.

2. Sopron fizetne a javaslat szerint 23190 pen
gőt. Eddig fizetett 17.096 pengőt, vagyis csekély 
6094 pengővel fizetne többet az eddiginél.

3. Boba fizetett eddig 1541 pengőt. A javas
lat szerint fizetne 1430 pengőt, vagyis mindössze 
111 pengővel fizetne kevesebbet, mint eddig fizetett.

4. Ostffyasszonyfa fizetne a javaslat szerint 
1373 pengőt. Eddig fizetett 912 pengőt, tehát 461 
pengővel többet fizetne, mint amennyit eddig fizetett.

5. Zalaegerszeg fizet ma 1704 pengőt. A ja
vaslat szerint kellene fizetnie 1442 pengőt, úgy, 
hogy 262 pengővel fizetne kevesebbet, mint eddig 
fizetett.

6. Pusztaszentlászló fizetett eddig 780 92 pengőt.
A javaslat szerint fizetne 494 pengőt, vagyis 286.92 
pengővel fizetne kevesebbet, mint eddig fizetett.

A föld jövedelmét sehol sem vettem számításba, 
miután ez a javaslat szerint is változatlanul megma
radna minden gyülekezetnél fedezet gyanánt.

Ha pedig a házadót lecsökkenjük 75°/o<-al, a ke
reseti adót pedig 50°o-al — mely esetben legalább 
is lOvJo-os pótadót kellene kivetni —, akkor az arány 
a falusi gyülekezetekre — ahol a kereseti adó mi
nimális, a házadó pedig k. b. csak 40o>-a a földadó
nak, — még sokkal rosszabb lesz!

Végül, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a 
falusi gyülekezetekben a lelkészfizetések tekintélyes 
része ma terményekből áll,, — amiket az a gazdálkodó 
ember sokkal könnyebben és sokkal szívesebben 
megfizet, mint a készpénzt, — akkor még sokkal 
nagyobb terhet jelent a javaslat a falusi gyülekeze
tek nagy részére!

Mint a felsorolt példákból látható, a javaslat 
elfogadása esetén a nagyobb és több állami adóval 
megrótt gyülekezeteknek csaknem mindegyike na
gyobb terhet vállalna az eddiginél, s alig hiszem, 
hogy akadna egyetlen egy olyan gyülekezet is, mely 
ezt a nagyobb terhet magára vállalná. Alkotmánymó
dosítással, vagy felső kényszerítéssel keresztül le
hetne ugyan vinni a javaslatot, de ebben nem sok kö
szönet volna. Gondoljunk csak a kerületi járulékoknál 
évenként állandó óriási hátralékokra (a dunántúíli 
kerületben ez csaknem akkora, mint a kivetett évi

szükséglet),. — valamint az egyetemes nyugdíjinté
zetnél évenként tovább szaporodó, s ma már csak
nem félmillió P-t kitevő hátralékra — akkor azt hi
szem, mindenki be fogja látni, hogy ekkora teher- 
többletet nem bírnának el gyülekezeteink. Azzal 
pedig, ha kivetjük ezt az új terhet, de behajtani 
nem tudjuk, nem nyerünk semmit; mert hogy be
hajtani nem tudjuk, az egészen bizonyos; nem, még 
akkor sem, ha együttes kezelésbe adjuk át ezt is, 
mint az iskolai adókat, a jegyzői hivataloknak. Sőt 
ekkor még rosszabbul járnánk, mert ez esetben a 
lelkészfizetéseknek tekintélyes részét utólag, csak az 
esztendő utolsó negyedében kaphatnánk meg, miután 
faluhelyen az állami adóknak legalább is a sj-része 
az év utolsó 3 hónapjában folyik be. Vagyis, elő- 
állana az a helyzet, hogy míg ma a lelkészeknek csak 
csekély hányada nem kapja meg rendesen és teljesen 
a fizetését, addig a javaslat elfogadása esetén egyet
len egy lelkész sem kapná meg azt teljes egészében 
és a kellő időben! Ebből következik, hogy a ja
vaslat nem csak a gyülekezetek nagy többségére, 
de a lelkészek nagy többségére sem jelentene előnyt, 
hanem ellenkezőleg, óriási hátrányt. Nem is szólva 
arról, hogy a nagyobb gyülekezetek lelkészei, — kik
nek fizetése ma havi 700—800 P-re is felmegy — 
anyagilag is tetemesen károsodnának. (Nem ugyan 
a mostani generáció, mert ezek fizetését érintetlenül 
hagyja a javaslat —, bár nem mondja meg, honnan 
veszi a fedezetet ezek nagyobb fizetésének biztosí
tására — hanem az utánuk következő generáció.) 
Igaz ugyan, hogy a javaslat megengedi az ilyen 
gyülekezeteknek, hogy a beálló fizetéskülönbözetet 
ezentúl is megadhassák lelkészüknek, de kérdem, 
akad-e egyetlen egy olyan gyülekezet is, mely vál
lalja a javaslatból kifolyólag ráeső tetemesen na
gyobb terhet, s ezen felül még hajlandó külön pót
lékot is fizetni lelkészének?! — Hátrányos lenne a 
javaslat elfogadása a kongruás lelkészek nagy ré
szére is, kiknek kezdő fizetése ma a legtöbb helyen 
tetemesen nagyobb, mint a javaslat által tervbevett 
kezdő fizetés.

(Folytatjuk.) T o m p a  Mi h á l y .

Figyelő.
EGY NAGY MAGYAR NYELVÉSZ.

A párisi egyetem Richelieurtermében Sau- 
vageot, a finn-ugor tanszék tanára a  logikja és 
nyelvtudomány viszonyáról tartott előadásában 
felhívta a figyelmet a nemrég elhunyt magyar 
nyelvtudós: Gombocz Zoltán kutatásainak jer 
lentőségére. Gombocz Zoltánnak, valamint a 
dán Brandalnak köszönhető a nyelvtudomány 
m ondattani ágának legutóbbi előrehaladása. 
Gombócznak a négy m ondattani alapviszonyha 
vonatkozó korszakalkotó elméletével, mon 
dotta az előadó — minden további kutatásnak 
számolni kell.

*

ABESSZÍNIÁBAN több missziós társa
ság munkálkodik. Van közöttük néhány evan
gélikus is, mint pl. a herm annsburgi ev. miiszi-
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szió, mely különösen a »gallá«-k közt dolgozik. 
Az abesszin császár az evangélikus missziós 
társaságok iránt igen barátságos. Például a 
hermannsburgi missziónak megengedte, hogy 
kórházat építsen. Mailé Selassie császár kü
lönösen a svéd evangélikus misszióval áll ösz- 
-zeküttetésben. Több svéd missziói orvost és 
néhány kórházat az állam is támogat munká
jában.

Ami a hermannsburgi misszió helyzetét il
leti, Schomerus missziói igazgató legutóbbi 
jelentéséből az tűnik ki, hogy a hermannsburgi 
misszionáriusok eddig még minden állomásu
kat megtartották, jóllehet az asszonyoknak és 
gyermekeknek a háború miatt egyes helyekről 
el kellett menekülniük. Egyébként pedig a 
missziók arra is felkészülnek, hogy szükség 
esetén kórházként szolgáljanak. — Ebben az 
összefüggésben meg kell említenünk azt a tényt, 
hogy Mussolini esetleges győzelme Abesszínia- 
felett az evangélikus missziók számára egyál
talán nem közömbös. Ugyanis Olaszország a 
szomszédos Eritreában az evangélikus missziót 
nem engedte meg. Nincs kizárva, hogy a meg
hódított területeken is hasonló evangélikus-el
lenes intézkedéseket léptetnek életbe.

V i r á g  Jen ő.

VIZKERESZT UTÁNI 4-IK VASÁRNAP.
Máté ev. 8:23—27.

A tenger, amelyet életnek nevezünk, valótxm 
nagyon viharos, de nem természeti erők működnek 
benne, hanem az ember erői. Tombol az önzés, gyű
lölet, ölésvágy, harsog a hazugság, tagadják a hitet, 
Jézust, Istent, indulatok, ösztönök hullámai táncolnak 
keresztül rajtunk. Vihart vet az ember magának, 
mit törődik azzal, hogy vihart is arat?

Jézus alszik. De csak azok számára, akik nem 
akarnak róla tudomást venni. A vihar vetők azt hi
szik, hogy ők a tenger urai s nem Krisztus.

Pedig a régi csodatétel, Jézus felébredése óta, 
él és hat az életben. Hány vihart csendesített már le, 
ki tudná azt elsorolni? Mennyi jóságot, elnézést, bo
csánatot hullatott rá háborgó indulatokra. Hányszor 
simította el a nézeteltéréseket, civóddsokat. Mikor 
vihart vet az ember, hányszor jön ö, örökké éberen 
s folyton műveli a csodát.. ■

)>Kicsoda ez, hogy mind a tenger, mind a vi
har engednek neki?« Ő az élet Ura, az én Meg- 
1iniltóni.. •

— Lelkészegyesület. A Magyarhoni Ev. Lelkész
egyesület elnöke január 24-re tisztikari értekezletet 
hívott össze Budapestre, melyen az új évi munka- 
programm került megbeszélésre. Az egyházmegyei 
lelkészértekezletek elé megtárgyalás végett ez évben 
a lelkészi becsületszék, a konfirmáció, a család 
pásztorolása, a temetési agenda és a vallástanítási 
tanterv kérdése kerül. A tavaszi konferencia a nem

zetközi vásár idején lesz, hogy a kedvezményes uta
zás biztosítható legyen. Ezen a konferencián tár
gyalás alá kerül a lelkészi egyenruha kérdése is. 
Ebben az irányban Glatz Oszkár, a híres festőmű
vész végez érdekes kortörténeti tanulmányokat.

— Évi jelentések. 1935. évi statisztikai adatok:
Szombathely. A gyülekezet lélekszáma 2.047- Ke- 

reszteltetett 14 fiú, 10 leány, összesen: 24. Konfir- 
máltatott: 16 fiú, 19 leány, összesen: 35, 11-el ke
vesebb, mint az előző évben. Házasságukat templo
munkban áldatta meg 20 pár, 3 párral több, mint az 
előző évben, ebből 5 pár tiszta evangélikus, 15 ve
gyes, egyházunk javára reverzálist adott 4, római 
katolikus egyház javára heten adtak reverzálist, ezek
ből 3 vidéki gyülekezetheti volt. Betért egy a róm. 
kát. vallásból, 4-gyei kevesebb, mint az előző évben. 
Kitért a róm. kát. vallásba 10, kettővel több, mint 
az előző évben. Úrvacsorát vett 453 férfi és 750 
nő, összesen 1203, 102-vel kevesebb, mint az előző 
évben. Temetés volt 25 férfi és .22 ő, összesen 47. 
23-mal több, mint az előző évben. A kórházi betegeket 
(1409 ev. betegágy volt) a diakonissza és a lelkész 
látogatta. Az 1935. évi perselypénz összege 643 P 
29 f. 72 P 29 fillérrel több, mint az előző évben. 
15 esetben nem gyülekezeti célra tartott offertóriu- 
mok összege 609 P 01 fillér. Építendő kultúrterem 
alapját nyugdíjas özvegynek 800 P adománya ve
tette meg. Éhez gyülekezeti tagok 3.547 P 50 fillért 
adakoztak. Szombathely városa is hozzájárul az épí
tés költségeihez. 5000 P-t szavazott meg erre a célra 
azzal, hogy ebből évenként 1000 P-t utal ki a gyü
lekezet számára. Az 1935. esztendőre a gyülekezet 
ezt az 1000 P-t már fel is vette. Kultúrterem-alap 
jelenleg 6001 pengő.

Pécs. Az elmúlt évben született 65 gyermek. 
Konfirmáltak 45-en. Házasságot kötött 13 pár.. Egy
házunk javára 8, egyházunk kárára 4 esetben kötöttek 
reverzálist. Meghalt 47. Úrvacsorával éltek 1324-en- 
Betért 5, kitért 14.

A bukaresti evang. egyházban 1935. évben ke- 
reszteltett: 15 fiú, 10 leány, összesen: 35; konfirmált: 
11 fiú, 12 leány, összesen: 23; házasságát megáidat- 
ta: 18 pár; meghalt: V férfi, 12 nő, összesen: 19; 
úrvacsorával élt: 105 férfi, 173 nő, összesen: 278. 
Adófizető tag: 516.

Arad. Kereszteltetett 12 fiú, 10 leány, összesen 
22. Ebből 7 a szórványban. Házasságát egyházilag 
megáldatta 15 pár. Ebből 4 a szórványban. Egyező 
vallású 4, vegyes 11. Meghalt: 26 fiú, 17 nő, összesen 
43. Ebből szórványon 4. Betért 1 férfi és egy nő, ki
tért 2 férfi és 4 nő. Konfirmált 18 fiú, 9 leány, 
összesen 27. Úrvacsorával éltek 686-an.

— A Korálkamara-kórus oratóriumestje. Január 
23-án, csütörtökön rendezte a Korálkamaratársaság 
oratórium-estjét. Műsorukon az evangélikus egyházi 
zene három nagyjának, Schütz, Buxtehude és Bach 
oratóriumjai szerepeltek, Árokháthy Béla ihletett ve
zényletével. A korálkamara évek óta a Salétrom-utcai 
ref. templomban a protestáns zene ápolására ala
kult, azóta is több nagyobb egyházi hangversenyen 
volt Bach, Händel, Tündér, Buxtehude, Schütz, stb.. 
müveinek propagálója. Alapítója és lelkes karnagya 
Árokháthy Béla ref. vallástanítási igazgató. — A 
csütörtöki előadás kisebb zökkenői ellenére is (az
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erős zenekar) szomorúsággal tölt el, mert újból 
bizonyítja, hogy mi még messze vagyunk attól, hog/ 
énekkaraink ilyen nagy feladatokra vállalkozzanak. 
Árokháthy buzgóságát dicséri, hogy fáradságot és 
anyagiakat nem kímélve, harcol azzal a közönnyel, 
hely egyházi zenénk ápolását annyira akadályozza.

— Kórházi imakönyv. A »Harangszó« kiadásá
ban néhány nap alatt két kiadást ért ei s most har
madik kiadás alatt áll egy 67 oldalas kis imakönyv 
evangélikus betegek részére. Az imakönyv címe: »Gyó
gyíts meg engem Uram.« A beteg ember és az 
igazi gyógyulást kereső lélek kérdései, panaszai és 
vígasztalódásai útján megbízható vezető ez a kis 
könyv. Lelki, haszonnal forgathatják betegeink és 
igen nagy hiányt pótol a korházi lelki gondozásban. 
Az imádságok szerzői a .»Harangszó« munkatársai. 
A könyvecske ára 20 fillér és 4- 'fillér portó; 5 pél
dány rendelésénél portómentesen. Megrendelhető köz
vetlenül a Harangszó kiadóhivatalánál Győrben és a 
budapesti lelkészi hivataloknál.

— Gyászhír Pass László debreceni alesperes 
egyéves kisleánykája hosszú betegség után vissza
tért a földről.

— Lelkipásztor. Az evang. lelkészek ilyen című 
homiletikai folyóirata most megjelent február-már
ciusi számában Bíró László hosszújfalui, erdélyi es
peres írta a bevezető cikket a belső és külső em
ber harcáról. Urbán Ernő tanulmányt írt »az Isten
nel való közösségről«, Dr. H. Gaudy László az ige
hirdetés mai irányairól, továbbá két érdekes kérdést 
vet fel a »Magunk között« c. cikk. Vasárnapi és ün
nepi beszédeket közöl e szám Takács Elek, Kiss 
István, Kardos Gyula, Horváth Lajos Bíró László, 
Dr. Csengődy Lajos, Garam Zoltán, Irányi Kamill 
és Túróczy Zoltántól. Alkalmi beszédeket írt Ziermann 
Lajos, Duszik Lajos és Takáts Béla. Illusztrációkat 
közöl Kiss Samu, könyv és folyóirat ismertetést Dr. 
the ol. Jánossy Lajos, v. Magassy Sándor, T- Z., v. 
Balogh Ernő, törvényeket és rendeleteket ismertet 
Vértesi Zoltán. A folyóirat előfizetési 'ára egész év
re 12 P. Szerkesztője D. Kapi Béla-

— Diakonissza felvétel A békéscsabai evangélikus 
Bethánia diakonisszaképző intézetbe új diakonissza- 
jelölt felvétel lesz. A felvétel feltételei a következők: 
tiszta erkölcsi előélet, vallásos lelkűiét és keresztyén 
alázattal áthatott szolgálatkészésg. Felvételre jelent
kezhet olyan vallásos evangélikus leány, aki 18. élet
évét már betöltötte, viszont 31. életévét még nem 
érte el. A jelentkező tartozik felvételi kérvényéhez 
csatolni: 1. keresztlevelét, 2. utolsó iskolai bizonyít
ványát, 3. szülői beleegyezést, 4. orvosi bizonyítványt 
és a lelkészi hivatala erkölcsi bizonyítványát. A je
lentkezés határideje február 15. A felvétel esetén 
a jelentkező legalább 6 hónapig Békéscsabán, azután 
4 évig Breslauban, Németországban nyer kiképzést. 
A felvételi kérvények Dr. Szeberényi Gusztáv igaz
gató-lelkész, Békéscsaba, címére küldendők.

. — A Misszióiegyesület megkezdte a Kunst Irén 
emlékkönyv példányainak szétküldését. A könyv ere
detileg tervezett méreteinél jóval hosszabb, — 237 ol
dal lett. A képekkel gazdagöri ellátott díszes könyü 
ára 2.50 P. Azokat, akik előjegyzéskor 1-50 P-t 
küldtek be a könyvért, tekintettel arra, hogy hosz- 
szabb könyvet kaptak, mint amekkorát reméltek, a 
Misszióegyesület iratterjesztése arra kéri, hogy pót
lólag küldjenek be — ha csak tehetik — 50 fillért. 
Megrendelési és befizetési cím: özv. Gáncs Aladárné, 
Budapest, XIV., Gizella-u. 35- I. 3.

J L a á t t

— A Tata-tóvárosi Evang. Nőegylet hangverse
nye. Az elmúlt vasárnapon erkölcsi és anyagi siker 
jegyében jólsikerült hangversenyt rendezett a nő- 
egyesület. Hangversenyében a nagy magyar zenész, 
Liszt Ferenc emlékének hódolt. A hangverseny köz
pontjában Heimlich Lajos zongoraművész játéka ál
lott. Prológot mondott: Mohácsy Margit oki. tanító
nő, Liszt dalokat énekelt Tóth Jenőné, dr. Stranszky 
Jánosné kíséretében. Vitéz Somogyváry Gyula: Liszt 
*Odájá«-t szavalta Gaszner Olga.

— A Pécsre utazó hittestvérek figyelmét felhív
juk a pécsi evangélikus egyház által fenntartott 
Baldauf Gusztáv Otthonra. Átutazó nők és férfiak 
olcsón szállást és ellátást kaphatnak. Az otthon a 
város középpontjában, Széchenyi-tér 2. szám alatt 
van. Az Otthonnak nöiinternátus része is van, ahol 
egyetemi hallgatónők és középiskolás leányok meleg 
otthonra találhatnak. Az Otthont diakonissza vezeti.

— Pályázat. A bakonycsernyei ev. egyház temp
lomrenoválási munkálatainak elvégzésére árlejtéses 
pályázatot hirdet. A feltételek és árajánlati űrla
pok a lelkészi hivatalnál igényelhetők. Bélyeg mel- 
/éklendő.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet amny ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos'- 
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8--10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

UJ LEXIKONOK!
6 kötetes »Uj Lexikon«. Az 1. kötet 
most jelent meg. Egy-egy kötet 
P. 15.—
»Révai Kis Lexikon« egy kötetben. 
Előfizetési ára P 12.—.
Havi részletfizetésre is kaphatók. 

S C II O L T Z Testvérek könyvkereskedésében.
Budapest, IX., Ferenc-krt 19—21. 

Ismertető füzettel kívánatra készséggel szolgálunk.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomdai Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b. 

Telefonszám: 33—5—92.
Kiadja az

ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG

EGYH AZT ARSAD ALMI, 
BELMISSZIOI, KULTURÁLIS ÉS 

EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP. 
A szerkesztésért felelős:
K E M É N Y  L A J O S .

Megjelenik minden vasárnap. 
ELŐFIZETÉSI ARA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.
P o s t a i  csekk száma: 20.412. 

Felelős k i a d ó :  Dr. FRITZ LÁSZLÓ.

TARTALOM: Szükséges és jó. — A német hitvalló egyház valóságos arca. — Dr. Payr Sándor: Vélemény 
az új szarvasi énekeskönyvről. — Fuchs János: Visszhang Stefeziusné „Nyílt levél“-éré. — Tompa Mihály: 

A lelkészfizetések központosítása és a szórványkérdés. — Hírek.

S Z Ü K S É G E S  É S  JÓ .
Egyházi lapjainkban szokatlan az, hogy 

valamely könyvnek a jelentőségét a lap vezető 
cikkében méltatjuk. Szokatlan pedig azért, 
mert úgy gondolkozunk, hogy aki valamely 
írásával komolyan szolgálhat Isten országának, 
annak már ebben minden dicséretnél nagyobb 
jutalma van. Másfelől pedig a legjobb szándékú 
munka eredménye is kiszámíthatatlan és hogy 
az egyház életében mit jelent, az csak későb
bi időben lesz megállapítható.

Mégis fel kell hívnunk egyházunk min
den tényezőjének figyelmét arra a könyvre, 
amelyet a győri ev. egyházmegye belmissziói 
szövetsége adott ki s amelyet Szabó József 
győri lelkész írt Lutherről »A nagy reformátor« 
címmel.

Szüksége van erre a könyvre egyházunk
nak. Már régebben is szüksége lett volna rá, 
ma azonban még sokkal inkább. Annyiféleképen 
bontogatják egyházunk híveinek összetartását, 
meggyőződésének biztonságát, hajdan olyan 
erős öntudatát, — annyi támadás éri kétségtelen 
igazságaiban és annyi vád hangzik fel szem
mel látható tervszerűséggel és céltudatossága 
gal ellene, hogy halaszthatatlanul szükséges 
kezébe adni olyan könyvet, amely minden vád
dal és minden támadással szemben nemcsak 
az igazságnak a védelmét nyújtja, hanem a 
személyes öntudatnak a meggyengülését is meg
akadályozza. Szükséges tehát azért, mert ön
védelem, szükséges azért, mert kellő pillanat
ban jön, nemcsak a megtámadtatások szempont
jából, hanem a megindult fejlődések megerő
sítése szempontjából is.

De jó is ez a könyv. Jó azért, m ert egye
nes és határozott. Világosan és erőteljesen tud
ja megmutatni a tám adások célját. Kerülge
tés nélkül, őszintén minősíti a  ferdítéseket és 
meghamisításokat. Jó, mert igazsága tudatá
ban fölényes és cáfolhatatlan. Főképen pedig 
jó azért, m ert a legkisebb műveltségű olvasója 
is éppen úgy m egérti minden m ondatát és 
minden következtetését, mint a legműveltebb 
olvasója. Aki a könyvet végigolvasta, az nem 
csak a nagy reform átor lelkét, életét, jelen
tőségét ismerte meg, hanem az evangélikus 
egyház történeti és valóságos értékéről is tel
jességgel megbizonyosodott. És, ha a rra  gon
dolunk, hogy egyházunk ifjúságának idejében 
a kezébe adhatjuk, még erősebben érezzük, 
hogy ez a könyv jó.

Ezt a  szükséges és új könyvet nem azzal 
a megszokott m ondattal ajánljuk, hogy min
den evangélikus embernek el kell olvasnia, 
mert ez csak jám bor óhajtás szokott lenni. 
Hanem éppen azért, m ert szükséges és jó, 
azzal ajánljuk, hogy ezt minden evangélikus 
embernek kezébe kell juttatni. Ez a feladat 
az egyházi felsőségekre, a  gyülekezeteket ve
zető lelkészekre, tanítókra, egyesületekre há
rul, de legelső sorban és legfőképen a Luther 
Szövetségekre. Vegye ennek a könyvnek a ter
jesztését kezébe az Országos Luther Szövetség, 
kötelezze annak terjesztésére megfelelő mó
don a helyi szövetségeket, mert erre a munkára 
ugyanazt kell mondani, amit m agára a könyv
re: nagyon nagy szükség van rá és nagyon jó 
eredménnyel járna.
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A német hitvalló egyház 
valóságos arca.

(Berlini munkatársunktóL)

A német evangélikus hitvalló egyházjói 
ma az egész világ keresztyénsége beszél. De 
hogy milyen a valóságos arca, azt kevesen 
sejthetik, mert. a különböző oldalról jövő hirek 
ellentétesek, célzatosak és sokszor nemi felel
nek meg a valóságnak. Ez vonatkozik nemcsak 
a hitvalió egyház ellenfeleire, akik természete - 
sen magukat propagálják, hanem azokra a 
hírszerzőkre is, akik csupa szimpátiából min
den további nélkül nehéz sorsában is idealizál
ják a hitvalló egyház helyzetképét. Ezért fon
tos m egkísérelnünk felrajzolni a  hitvalló egy
ház mai valóságos arcát, úgy am int ezt a hit- 
valló egyház nagyjai maguk is látják, vallják és 
nem tagadják.
I. A HITVALLÓ EGYHÁZ GYÜLEKEZETEI.

Amikor a német evangélikus hitvalló egy
házról beszélünk, akkor nem szabad egy nagy 
organizált közösségre gondolni. Ez nem volt 
lehetséges egy-két év alatt, amennyi háta möb* 
gött van; különösképen nem olyan élet-halál 
harcban, amilyent vívnia kell. Csak kisebb- 
nagyobb, legnagyobbrészt egymástól szétszórt 
hitvalló gyülekezetekről (Bekenntnisgemeinde) 
beszélhetünk, amelyeknek összekovácsolása á l
landóan folyamatban van.

Vannak olyan gyülekezetek, melyek egész
ben hitvalló gyülekezetekké lettek, m ert lel
készeik és püspökeik a hitvalló egyházhoz csat
lakoztak. Itt egyszerű a helyzet. Folyik tovább 
az előbbi gyülekezeti élet, más nevet kaptak 
csupán. Vannak azután gyülekezetek, amelyek 
megoszlottak. Különösen nagyvárosokban, ahol 
a hitvalló lelkészek körül egy-egy új gyüleke
zet csoportosult régi gyülekezetéből s a többi 
köréhez tartozókkal megszakadt a kapcsola
ta (ha volt), legfeljebb a temetőben találkozik 
velük. Sok-sok helyen meg egészen szórvány!! 
alkotnak. Az istentiszteletek természetesen to
vábbra is nyitva állanak mindenki előtt.

A hitvalló gyülekezeti tagok külön össze
jöveteleket tartanak. Ide csak az léphet be, 
akinek kezében ott van a híressé lett: »Rote 
Karte«. Ez egy piros kartonlap, melyen a h it
valló gyülekezet vezetésére hivatott tanács 
(Bruderrat) igazolja, hogy az illető a hitval
ló gyülekezet felavatott tagja. A felvétel önkén
tes jelentkezésre történik egy hasonló piros 
lapon, mely a vezetőség birtokában marad. 
A piros jegyen van egy rövid szöveg is, mely 
meghatározza, hogy mi tulajdonképen a hit
valló egyház. Ez a következőképen hangzik: 
»A H it valló Egyház egyesülése mindazoknak, 
akik az Ö- és Ujitestamentomi 'Szentírást a 
reform átori hitvallás m agyarázatában mint az 
egyház és az egyházi igehirdetés egyetlen 
alapját ismerik el. — A Hitvalló Egyház tagjai

az evangélium által hivattak fel. — Ezért m a
gukat Isten Igéjéhez s az U r asztalához ta r
tani k ívánják és keresztyén életet akarnak él
ni. Imádkozni és munkálkodni akarnak az 
egyház Isten Igéjéből és Leikéből való m eg
újulásáért. Kötelezve érzik magukat elszánt 
harcra az evangélium minden meghamisítása 
és az erőszaknak s a lelkiismereti kényszer
nek az egyházban való alkalmazásba ellen.«

Az összejöveteleken (Be ken n tn isstunde) 
énekelnek, imádkoznak, bibliam agyarázatot 
hallgatnak s beszámolót kapnak a legújabb 
esemén) ékről. Ez ma annál fontosabb, mert 
legújabban meg van tiltva körlevelek kiadása 
éppen úgy, mint a  gyülekezeti hetilapokban 
az egyházi harc híreinek közlése.

Vannak gyülekezetek, melyek ebben az új 
helyzetben egészen átalakultak és új életlük
tetésbe kezdtek. Viszont az igazsághoz hoizizá- 
tartozik az is, hogy vannak hitvalló gyülekeze
tek, melyek semmit sem változtak. S a Rityali 
ló egyházhoz való csatlakozás nem dörzsölte 
ki szemükből a  régi álmot. Van 'olyan vidék 
pl., ahol két hét alatt 50.000 ember csatlako
zott a mozgalomhoz; hogy ez m ekkora belső 
nyereség, azt nem tudni; nagyon kérdéses.

Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy 
most sokan akadnak olyanok, akik nem egy
házi meggyőződésből, de egyéb érdekekből 
igyekeznek belépni a hitvalló egyházba'. Pél
dául kommunisták és zsidók, különösen is a 
fél-árják. Ez nagy gondot ad a hitvalló lel
készeknek, mert nehéz a tiszta motívumokról 
meggyőződni.

Sőt maguknál a hitvalló lelkészeknél sem 
egyformán mély a csatlakozás indoka. Leg
mélyebb azoknál, akik a megújult reformátori 
theológia előharcosai voltak. De mellettük nagy 
számban vannak idős lelkészek is, akik ettől 
nagyon idegenek és inkább valami egyházféltő 
szeretet vagy egyéb érzések hozták őket a hit
vallók soraiba. — . Ez a gyülekezetek képe. 
Nem olyan egészséges valami és nem kiépí
tett organizáció. v

II. A HITVALLÓ EGYHÁZ VEZETŐSÉGE.

A gyülekezetek képénél fontosabb a ve
zetőség megismerése. Ez adja a tömegeknek 
a. fejlődés irányát. A hitvalló egyház döntő 
ügyeit az úgynevezett Birodalmi Testvérta
nács (Reichsbruderrat) intézi. Kb. 30 tagja 
van. Az egész birodalom különböző országré
szein alakult hitvalló gyülekezetek képviselői; 
természetesen itt szerepelnek a hitvalló egyház 
kezdeményezői is. Csak a legújabb esemény
nyel akarunk foglalkozni. Ez a tanács január
3-án ülést tartott. Döntenie kellett afelől, hogy 
milyen álláspontot foglaljon el a  hitvaliló egy
ház az ú. n. Egyházi Bizottsággal szemben. 
E rrő l m ár adott lapunk is hírt. 1935,. szep
tem ber 24-én a birodalmi kormánytól m egbí
zást kapott Kerrl, hogy mint a vallásügyek 
birodalmi minisztere (kát. és prot. ügyek egy-
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a ránt hozzá tartoznak teremtsen rendet az 
evangélikus egyházi viszályokban, ö  küldte ki 
a fent említett Egyházi Bizottságot (K irchen
ausschuss), hogy az egyház egységét állítsa 
helyre. Ennek a Bizottságnak a munkájával 
szemben a hitvalló egyház vezetősége ezért 
összehívott ülésén nem tudott egyhangúlag 
dönteni!

Egy kisebb rész (11-en, köztük a hitval- 
láshü püspökök azt az álláspontot szavazta 
meg, mely szerint még egy utolsó kísérletet 
kell tenni az Egyházi Bizottsággal való együtt
működés irányában! Még egyszer meg kell 
kísérelni azt, ami annak eddigi működése s visel- 
dése alapján lehetetlennek látszik. A nagyobbik 
rész, (17-en) úgy döntött, hogy nemet mond 
az Egyházi Bizottság m unkájára. Nem ismeri 
továbbra el; teljesen csalatkozott benne és 
egészen reménytelennek látja működését. A 
Bizottság, szerinte, egyáltalán nincs kötve a 
Szent íráshoz és a hitvallásokhoz; más együtt
működési alapról pedig szó sem lehet. Nem 
szabad tovább várni egy pillanatot sem, nincs 
semmi értelme egy újabb moratóriumnak. Az 
Egyházi Bizottság nyilvánvalóan függő hely
zetben van: Kerrl birodalmi miniszter függ
vénye. Rajta keresztül pedig kötve van az 
állam akaratához és politikai alapelveihez. 
Hogy mennyire! nem komolyan önálló tényező 
az Egyházi Bizottság, annak bizonyságát látják  
Kerrl miniszternek a Bizottság megkérdezése 
nélkül tett intézkedéseiben (eljárás Zenker bres- 
laui püspök, s legutóbb a dortmundi lelkész e l
len). Ez a többségi csoport tehát azt mondja: 
nem kell a régi egyház, új egyházat akarunk 
és megyünk szabadon a magunk útján.

Íme, a vezetőség sem egységes a  mai döntő 
percekben. Ha nem is a lényegesben külön
böznek (egy a hitük és egy egyházhoz akar
nak tartozni), de különböznek a pillanatnyi 
cselekvés irányában. A végső döntést egy h it
valló zsinat lesz hivatva meghozni, melyet va
lószínűleg m ár februárra összehívnak. Ezek a 
legújabb események élesen világítanak a ve
zetőség arcába.

III. A HITVALLÖ EGYHÁZ
HELYZETKÉPÉNEK HÁTTERE.

A hitvalló egyház gyülekezeteinek és ve
zetőségének ez a valóságos arca első pillanat
ra talán meglepő és megdöbbentő. S külö
nösen érthetetlen a külföld szemében. É rthe
tővé lesz azonban, ha visszafelé is vetünk egy
két pillantást és így megvilágosodik előttünk 
ennek a helyzetképnek igazi háttere.

Hogyan tám adt a hitvalló egyház? Mi volt 
az egyházi harc megkezdésének valódi oka? 
Általánosságban mmdenki tudja: az állam és 
egyház viszonyának felborulása. De konkrété 
mi volt az a kérdés, amely kiélezte az ellen
téteket?! A bityalló egyház első vezetői ezt így 
fogalmazzák meg: az volt a kérdés, hogy az 
állammal kapcsolatban lévő egyház lehet-e egy
általában keresztyén egyház? A politikai na-

cionálszocializmus ugyanis a Rosenberg-féle vi
lágnézetben vallásos form át öltött és a  totalitás 
igényével lépett fel; ez a vallásos világnézet 
kötelező minden német polgárra nézve! így 
az egyház és az állam örök régi harcának egy 
új form ája tört fel: egy nem keresztyén világ
nézet állami erővel abszolút igénnyel lépett 
fel. Egy evangéliumi keresztyén egyház emel
lett nem exisztálhat. A hitvalló egyház vezetői 
nagyon komolyan tudatában vannak annak, 
hogy ez a múlt bűneinek büntetése. Az elmúlt 
korok a keresztyén tanítást, az evangélium 
igazságait különböző világnézetekkel igyekez 
tek mindenképen összehangolni. Most aztán 
jött egy ilyen világnézet a teljesség igényével! 
Sőt, azt tanítja, hogy pozitív keresztyénság ta 
laján áll. (A Deutsche Christen hivatalos lapja 
is ezt a címet viseli: Positives Christentum). 
Ezért kellett, felvenni a harcot: az evangélium 
tisztaságáért és hirdetésének szabadságáért! 
Tehát az egyház létének vagy nemlétének a 
kérdése volt a  harc kiinduló pontja.

Egy későbbi időpontban tört fel azután 
a hitvallás kérdése (1933-ban), amikor az á rja  pa<- 
ragrafus megszavazására került a  .sor. A német 
keresztyénség többsége megszavazta (800/0); a 
kisebbség pedig (mint »Jungreformatorische Be
wegung« volt ismeretes) kivonult, mert azt mond
ta: Isten Igéje és hitvallásaink alap ján  ezt a  tö r
vényt nem írhatjuk alá. Ettől a perctől kezdve 
kezd az ellenállók mozgalma mindinkább k i
szélesedni és lesz naggyá, mint hitvalló egy
ház.

De éppen a mozgalomnak ez a kiszélese
dése és m eggazdagodása rejti és hozza m a
gában annak a belső ellentétnek a csíráját, 
amely ma mind világosabban lesz nyilvánva
lóvá. Az egyik rész még tucjja, hogy miért 
is kezdett harcot: az evangélium, az egyházi 
tanítás, az igehirdetés tisztasága érdekében. A 
csatlakozók közül azonban sokan m ár csak 
a közben felborult egyházi rend újra m eg
terem téséért állnak be a harcolók sorába! Az 
egyik azt mondja: ami történik, az egyházun
kat végső alapjában tám adja meg; ha győze
delmeskedik, akkor vége az igaz egyháznak, 
az evangélium ham isítatlan és fertőzetlen üze
netének. A másik azt mondja: ami történik, 
az igazságtalanság, jogtalanság, rendetlenség és 
zűrzavar, legyen rend, jog és igazság! Nyilván
valóan ez két különböző csoport.

Ennek a  háttérnek az ismeretében sok
kal jobban m egértjük a hitvalló gyülekezetek 
mai valóságos arcát és a legújabb eseményeket.

Azok a lelkészek, akik a Lelkészek Szük
ségszövetségébe. (Pfarrem otbund) léptek, az
tán meg a hitvalló egyházban sorakoztak fel, 
öregek és fiatalok vegyesen: egy arcvonalon 
állnak, de nejn egészen egyért harcolnak! Hogy 
a harc olyan szokatlanul élessé leit* annak 
legfőbb oka a m agára ébredt, megújult theo- 
lógiai gondolkozás, mely Barth működésével 
vette kezdetét. Ez a megújult, reformátorian 
biblikus, (sokszor túlzóan is kiélezett) theoló-
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giai gondolkozás m ár jóval ennek az egyházi 
harcnak a feltörése előtt új theológus-lelkész 
nemzedék feltám adását eredményezte. (Idősek 
is csatlakoztak hozzá, de aránylag kevesen). 
A harc kitöréséig azonban nem tudta m eghó
dítani az egész élő papi nemzedéket, különö
sen nem a liberalizmus emlőjén felnevelkb- 
clett, már a háború előtt vezetésre jutottakat, 
így az új totális igénnyel fellépő világnézettel 
szemben nem volt az egyháznak kiépített egy
séges frontja. S ez jellemzi részben még ma 
is a hitvalló egyház lelkészi karát is, ahol ve
gyesen vannak mindkét theológiai gondolko
zásból. A m egújult theológiában benne élők 
világosan látják, hogy az egyház létéért és tan í
tásáért kell most küzdeniök. .Akik ezen a theo- 
lógián ma is kívül élnek, azok csak azért ta r 
toznak a küzdők közé, rperl az egyház elve
szett rendjét, megbecsülését és méltánylását 
szeretnék viszontlátni úgy, mint régen volt.

A gyülekezetek ebben a tekintetben a 
lelkészektől függnek. Általánosságban el lehet 
mondani, hogy a megújult theológiát hordozó 
lelkészek felébresztették alvó gyülekezeteiket. 
A heves harcok ehhez csak jótékonyan hozzá
járultak. Sok helyütt szemlátomást nagy vál
tozások történtek, üres templomokból teli 
templomok lettek s a gyülekezeti házak hétköz
napokon is utolsó helyig megtelnek. Azokon 
a helyeken meg, ahol pusztán a rendért kiál
tanak és küzdenek, m arad minden úgy, aho
gyan volt. M ert itt hiányzik az ú jra megszólaló 
evangélium. Tömegeket a legtöbb mozgalom 
meg tud mozgatni. De csak az evangélium ké
pes újjá építeni egy — gyülekezetét.

A legújabb belső események a hitvalló 
egyház vezetőségén belül is ezekre a  m eggon
dolásokra m utatnak vissza. Ha itt nem isi lehet 
a theológiai gondolkozásban az említett két 
csoportot olyan radikálisan megkülönböztetni, 
de, hogy az egyik rész utolsó körömszakadtig 
mindent m egkísérel egy lehetetlen együttm ű
ködés valóraváltása érdekében: ez azt m utat
ja, hogy az egyházi rend kérdése a harc folya
mán legalább is felkúszott a döntő probléma 
mellé: lehet-e így keresztyén az egyház, szabad-e 
így az igehirdetése? A másik rész tudatolsan 
és határozottan kitart amellett, am iért tulajdon
képen harcba kezdtek: vagy Rosenberg-féle 
világnézet, vagy keresztyén hit! Keveréket 
nem csinálunk. E mellett, ha nem is teljesen 
lényegtelen, de mindenesetre m ásod-harmad
rangú kísérő jelenség csupán a  rend és1 a 
jog kérdése. Ennek később kell m agától meg
oldódnia, ha m ár az egyház létét tisztázták és 
biztosították.

*És így kell a hitvalló egyház jövendőjét 
is tekintenünk. Az egyik karéj (ki tudja m ek
kora?), csak addig küzd, am íg a rend helyije 
nem áll. Ezzel elérte a célját és nincs tovább, 
A többiek meg, akik mélyebben látnak, a  külső 
káosz esetleges megszűnte után is elszántan ké
szek folytatni a tusát. Ők m aguk egyáltalá
ban nem prófétáinak a jövőjük felől, nem la

tolgatják, hogy' egy évtized múlva lesznek-e 
még, s új egyház lesznek-e vagy szektává s ü l  
lyednek. Nem is organizálnak, a legszüksége
sebbet kivéve. Csak egyet akarnak tenni: h a r
colni azért, hogy az egyház egyház lehessen 
Krisztusnak hitvalló, evangéliumot prédikáló 
egyháza. Hitük szerint — bámulatosan makacs 
és vakmerő ez a hit — Istentől kapott meg
bízatásuk ez, amelynek csak engedelmeskedni 
lehet!

Vélemény az új szarvasi 
énekeskönyvről.

Paulik János cikke után szükségét 
látom, hogy véleményes javaslatomat én 
is közöljem. (A dunántúli énekeskönyv 
hibáiról legközelebb szólok. Huszonötödik 
évét apológiával jubilálom.)

Fötisztelendő és méltóságos D. Kapi Béla dunán
túli ev. püspök úrnak, az egyetemes énekügyi bizott
ság elnökének 1935. október 22-én 29 I 934—35. sz. 
alatt kelt felhívására észrevételeimet az új szarvas!' 
énekeskönyvről s ezzel kapcsolatban az egyetemes 
énekeskönyv ügyéről a következőkben van szeren
csém megtenni.

/. A szarvasi ev egyházközség kéziratban levő 
új énekeskönyvének bírálatát és engedélyezését 

kéri.
Egyházi életünkben eddig még nem volt arra 

eset, hogy új énekeskönyv kiadásához az egyatemíes 
gyűlés bírálatát és engedélyezését kérték volna. Az 
eddigi joggyakorlat szerint nemcsak egyházkerület 
és esperesség, hanem egyes egyházközség és ma
gáncs ember is, mint szerkesztő, a maga neve alatt 
adhatott ki templomi használatra szánt énekesköny
vet. Felsőbb egyházi hatóság csak akkor tiltako
zott volna ez ellen, ha dogmatikai tekintetben esett 
volna az énekeskönyv ellen kifogás.

Ezt a hagyományos joggyakorlatot a szarvasi 
egyház is bizonyára jól ismeri s az engedélyt csak 
azért kéri, mert egyszersmind a dr. Vietórisz Jó
zsef által legutóbb fordított és az egyetemes egyház 
birtokában lévő Tranoscius-féle énekekből összesen 
216 énekszámnak díjtalanul való átengedését is kéri. 
Az új dunántúli énekeskönyvből is 411 ének átvétel
iére kapott engedélyt, a békéscsabaiból pedig 191 éne
ket vesz át. Ez a három forrásból eredő anyag már 
maga is 818 ének. összes énekszámuk 978 volna.

A szarvasi egyházat, mint maguk mondják, új 
énekeskönyv kiadására a szükség hajtja, »mert az 
új dunántúli énekeskönyv százszámra nem nyújtja 
a Tranosciusban rejlő dallam- és szövegkincseket«, 
ők mintegy 250 dallamot akarnak, míg a dunántú
liak jóval kevesebbet énekelnek. A szarvasiak, mint 
egyes gyülekezet kérik az engedélyt, tudván azt, hogy 
Győrnek, Békéscsabának, Nyíregyházának is van kü
lön énekeskönyve. Nem lett volna szabad feledni, 
hogy a Bányai Egyházkerület is az 1891—1894. évek
ben új énekeskönyvet akart kiadni Sárkány Sámuel 
püspök idejében és Gaál Mihály agárdi lelkész szer
kesztésében négy próbafüzetet is adott ki sok Tra
noscius-féle énekkel. A szarvasi gazdag gyűjtemény 
erről nem vesz tudomást, egy éneket sem vesz át 
belőle. Könyvkiadásukhoz az esperesség és az egy
házkerület véleményét sem kérdezték meg, pedig 
ezek meghallgatása nélkül az egyetemes közgyűlés 
sem hozhat határozatot.

A szarvasi egyház bizonyára ismeri egyetemes
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egyházunknak az egyetemes énekeskönyvre vonat
kozó határozatait és van tudomása az egyetemes 
énekügyi bizottságról. De úgylátszik elvesztette bi
zalmát, hogy a közel jövőben egyetemes énekesköny
ve lehet egyházunknak. Többen vannak ilyen módon, 
míg mások, különösen fiatal tudósaink, igen köny- 
nyunek és közelinek látják a kérdés megoldását. A 
szarvasiak kérelmének elintézése mindenesetre attól 
függ, hogy az egyetemes énekügyi bizottság fel
veszi-e újra a világháborúval megszakadt munkássá
gát és milyen biztosítékot adhat az egyetemes éne
keskönyv közeli megjelenésére. Mert gyülekezeti éne
keskönyv útjában állana az egyetemes énekeskönyv
nek.

II. Az egyetemes énekeskönyv eddigi sorsa és 
javaslat ennek szerkesztésére vonatkozólag.

Az egyetemes gyűlés 1912-ben 124. jkönyvi p 
alatt elfogadta az egyetemes énekügyi bizottság ha
tározatát, mely szerint az egyetemes énekeskönyv 
alapjául elfogadta az új dunántúli énekeskönyveí, 
mely »nagy gonddal készült és magában foglalja 
énekkincseink legjavát, de kiegészíti oly énekekkel, me
lyeket magyarosodó tót gyülekezeteink nem nélkü
lözhetnek. Újabb bírálat alá veszi a nevezett új 
énekeskönyv egész tartalmát és egyes énekek helyett 
esetleg újakat is fog javaslatba hozni különös tekin
tettel a tótajkú gyülekezetekben szokásos dallamok
ra.« Az ily módon kibövítendó énekeskönyv főszer
kesztőjének Kemény Lajos osgyáni lelkészt válasz
totta meg a bizottság. Az 1916. évi egyetemes gyűlés 
pedig 107. jkönyvi p. a- Paulik János lelkészt és 
dr. Vietorisz József igazgatót éppen azért válasz
totta az egyetemes bizottságba, hogy a Tranoscius 
szebb énekeit kiválasszák és lefordítsák. A munka 
további folyamát a világháború szakította meg. Egye
düli eredmény csak az Egyetemes Korálkönyv volt. 
melyet 1912>-ben a négy egyházkerület megbízott szak
emberei szerkesztettek Kapi Gyula soproni tanitó- 
képzö-intézeti igazgató elnöklete alatt.

Újabban a dunántúli énekeskönyv ellen intézett 
támadások kapcsán kerül szóba rendszerint az egye
temes énekeskönyv ügye. Mint dunántúli ember, nem 
szívesen, csak megbízóm iránt való tiszteletből és 
a szarvasi énekeskönyv által kényszerítve mondom 
el véleményemet.

A kiváló egyházi énekekben oly gazdag néme
teknek is csak 1926 óta van egységes énekeskönyvük 
342 énekkel: Deutsches Evangelisches Gesangbuch 
címen. Újabb énekeskönyveiknek ez az első és na
gyobb része. De e mellé felveszik az illető ország 
'porosz, szász, bajor, w ürttenbergi. sziléziai) más 
kedvelt énekeit is egy második külön részben. Ily 
módon a közösség, egyetemesség csak a fentebbi 
342 énekre nézve van meg. Országterületek szerint 
van egységre törekvő énekeskönyvüknek mindig egy 
második külön része is.

Szerintem az egyetemes énekeskönyv nálunk is 
csak ily módon, ily engedménnyel és megalkuvással 
valósítható meg. A dunántúli énekeskönyvböl, amely
ből ime, most a szarvasiak is 41t-et vesznek kölcsön, 
ki kell válogatni mintegy 300—400 általánosan használt 
és kedvelt jo éneket, ezeket, ha vannak, új jó ének
kel is megtoldani. Ez legyen a tulajdonképeni egye
temes énekeskönyv. E mellé azután egy külön mé*- 
sodik részben helyezhessék el kedvelt énekeiket és 
dallamaikat úgy a Tranosciust kedvelők, mint a 
dunántúliak is. Szóval kettős kiadása legyen a mi 
egyetemes énekeskönyvünknek is (A. és B. kiadás), 
amint erre már a németek példát mutattak. Közös 
istentiszteleteken természetes, hogy az első, egye
temes részből fogunk énekelni.

Ha egyet, énekügyi bizottságunk ezt a javaslatot 
elfogadja és biztosítékot nyújt, hogy az egyetemes 
énekeskönyv 1—2 év alatt elkészül, akkor azt taná
csolhatjuk a szarvasi egyháznak, hogy várják meg 
az egyetemes énekeskönyv megjelenését s ök maguk 
is, Bartos Pállal, vegyenek részt ennek szerkesztő-

sében. Ha pedig az egyetemes bizottság ily bizto
sítékot nem adhat, akkor a szarvasi énekeskönyv ki
adása ellen az eddigi joggyakorlat szerint nem lehet 
tiltakozni. Rövidebb határidőt az egyet énekeskönyv
nek azért nem lehet adni, mert előzőleg az Egye
temes Korálkönyv is új, javított kiadásra szorul.

III. A  szarvasi új énekeskönyv rövid bírálata.
A szarvasi 978 ének közül 411 a dunántúliból, 

191 a békéscsabaiból való. Ezek jól ismertek. A 
Vietorisz dr. új fordításaiból átvett 216 ének is 
nagyban emeli az új énekeskönyv értékét. Már ezek 
a források is kezeskednek azért, hogy régi és újabb 
értékes énekkincseink benne vannak az új könyv
ben. Margócsy József, Gajdács Pál és Vietorisz mel
lett, mint új énekírónkat, Szántó Róbertét, Pusztay 
József és Bartos Pál neveit találtam.

Schulek Tibor csak ígéretben van jelen »néhány, 
tíz« (másutt 60) ősi magyar énekkel. Ezeknek ősi 
magyar dallamait is bizonyára Schulek fedezi fel, 
mert énekeskönyvbe ez is szükséges. Egyházunk 
hittanával bizonyára az új énekek sem ellenkez
nek. >

978 énekszöveggel és 250 dallammal az új könyv 
nagyon is túlterhelt. Ez már nem is kézikönyve, 
hanem tárháza és vastag lexikona egyházi énekeink
nek. Mai nap már lehetetlen, hogy 250 dallamot jól 
és szabatosan betanuljon a nép és a tanuló ifjúság. 
A felesleg kihagyásával csak nyerne a könyv gya
korlati használhatóságában. A sok ének közt még 
sincs lelkészavatásra való és ebből is hiányzik a 
hallei nagy Francke szép éneke.

A beosztás és elrendezés nem szerencsés. A 
tartalom nehezen áttekinthető. Az újabb külföldi 
énekeskönyvek beosztása sokkal egyszerűbb, termé
szetesebb és világosabb. A »Loci Theologici« sze
rint rendezett IV. szakasz nagyon tarka és rész
letező. Az »Ö ember« alcíme alatt vannak »A kü
lönböző bűnök« 14 énekkel. Később az »Uj ember
címe alatt a különböző erények. Az ilyen túlságos 
részletezés és moralizálás a költőiség rovására megy. 
Az úrvacsorái énekekhez igen közel esik a harang
avatás és orgonaavatás. Az igen sokféle ének után 
jön még a VI. szakasz »Vegyes énekek« felirat
tal. Igen sok és nagyon ritka esetekre is vannak te
metési énekek.

Irodalmi színvonal és verstani követelmények 
tekintetében a régi, jól ismert énekekről nem szólva, 
Sántha Károly és dr. Vietorisz jó énekei mellett 
bizony vannak gyengék is jó számmal. Ezek el is 
maradhatnának. Különben a szerkesztő Bartos Pál 
lelkésznek nagy fáradsága és hymológiai jártassága 
nagy elismerést érdemel. Szerény javaslatomat fen
tebb már megtettem.

Mély tisztelettel vagyok Fötisztelendó és Mé!- 
tcságos Püspök Urnák készséges szolgája

Sopron, 1935. november 2-án.
D. P ay  r S á n d o r .

Visszhang
Stefeziusné „Nyílt Levélkére.

Eltekintve attól, amit Pál apostol mond
I. Korinthusi levele 14. fejezetének 34-ik ver
sében, elolvastam ennek az asszonynak le
küzdhetetlen és lecsillapítliatatlan keserűsé
gek súlya alatt roskadozva«, lelki fájdalommal, 
de egyúttal epével teleöntött levelét. Hivatko*- 
zik Lutherre és apellál reánk, gyakorlati lel
készekre, akiket gyávasággal és meghúnyász- 
kodá-sal vádol a liturgia megengedése, illetve 
gyülekezeteinkbe leendő bevezetése miatt. Per-
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sze fogalma sincs Luther tanításáról a litur
gia kérdésében és a magángyónásról való vé
leménye felől, dé a levélben annyi mindíen ösz- 
sze,-vissza van keverve, hogy nem is az a fon
tos, hogy a fogalmakat tisztázzuk, hanem az, 
hogy vegyük észre, hogy ez az asszony, aki 
a szeretet re hivatkozik, mennyire távol áll a 
szeretettől.

Elfelejti elsősorban azt, hogy Luther M ár
ton a negyedik parancsolatban határozottan 
benne lévőnek tudja azt, hogy szüleinket és 
m ainkat meg ne vessük, se haragra  ne in
gereljük, de tiszteljük és engedelmeskedjünk 
nekik, s nagyrabecsiiljiik őket, amint ezt a 
Zsidókhoz írt levél 13. részének 17-ik verse 
is követeli! (Róma 13,1; I. Péter 2,17; Máté 
7,12; Malakiás 2,10.) Amidőn ő maga is hi
vatkozik 1. János 3,1 8-ra: »Ne szóval szeres
sünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel é> va
lósággal«, ez Igének még csak az első felett- 
sem tartja  be, mert sem »szóval«, sem »nyelv
vel« nem szeret, hogy várhatnánk akkor meg
értést cselekedeteiben és a valóságban? Egye
nesen élő példájává akar lenni annak, hogy 
mennyire vissza tudnak élni egyes hívek az 
autonómia szabadságának elvével!

Kaffay püspöknek nincs szüksége arra, 
hogy egy egyszerű közkatona védje, sőt nem 
is tartozom az ő egyházkerületébe, tehát még 
a gyanúja is távol lehet tőlem annak, hogy 
pártfogásom ba akarom venni az immár, há
la Istennek, megoldáshoz jutott liturgia kér
désében. S ha nem is éppen »Kukutyinban«, de 
minden esetre eléggé elzárt és egy mélyen az 
erdők és hegyek ölén fekvő kis baranyai köz
ségben vagyok ahoz, hogy tudomására hoz
zam a nyílt levél írójának, hogy még a leg
egyszerűbb nép legeldugottabb faluiban élő 
fiai között is vannak sokan, akik igon is, kí
vánják a liturgiát, ezt az Istenhez,, emelő és 
Hozzá közelebb vivő nem új és »álmatag«, 
hanem rég elfelejtett és ősi istentiszteleti ren
det !

A liturgia mellett az ország lelkészeinek 
túlnyomó nagy többsége igennel szavazott és 
nem »püspöki' rendelet jogokat sértő serviliz- 
musán« alapul az. Az ellen pedig a leghatáro
zottabban tiltakozom úgy a magam, valamint 
minden Isten országa ügyéért élő és égő s.zol- 
gatársam  nevében, hogy a »szomorúan lehaj
tott fejitek gárdájának hosszú sorába« kate
gorizáljon bárki is. Semmiféle »függő hely
zet« nem gátol bennünket abban, hogy annak 
az Istennek igazságáért küzdjünk, aki bennün
ket talán több joggal tett céltudatos m unkái 
járnak »eszközévé«, mint egy látomások, vagy 
határozatlan alakú »erős ösztönöktől« vezérelt 
laikus egyént; még abban az esetben sem va
gyunk hajlandók egyes hívek »erős ösztöneire« 
reagálni, ha azok azzal az Ígérettel kecsegtet
nek, hogy majd »megadatik mindenkinek a mii 
dukál«: mélységes tisztelet, nagyrabecsülés és 
ami legnagyobb mindenek felett«: a szeretet. 

Mi nem emberek szere te téré, nagyrabecsülésé

re, vagy mélységes tiszteletére számítunk, ha
nem Istennek lelkiismeretűnket megnyugtató 
biztatására. Éls e szempontból együtt haladunk 
mindazokkal, akik a liturgia kérdésében elől
járnak. E lég sajnos és fájó dolog az, ha h í
veink »görcsösen ragaszkodnak« tájékozatlan
ságból vagy megszokásból, egyes eszméikhez 
és nem tudnak alkalmazkodni ahoz, amit elöl
járóik nem szeszélyből, hanem teljes lelkiisme
retük szerint akarnak keresztül vinni. A »hit 
és lelkiismereti szabad-ág krisztusi ideálját« 
nagyon félreérti az, aki Krisztus szolgáit akar
ja kényszeríteni arra, hogy »alkalmazkodni 
most az egyházi vezetőség köteles!«

Nem gondolja ön, asszonyom, hogy egy 
kissé átlépte illetékes,-égének körét, amikor 
zavart akar kelteni ott, ahol azt nem lehet és 
nem szabad. Nem menti önt még az a szerény 
öntudat sem, hogy »sok hittestvért vezetett már 
a mi mennyei Atyánkhoz és a mi M egváltónk
hoz«, s hogy sokaknak leikéhez odaférkőzött, 
akik feljajdulásaira felfigyeltek v o l n a ,  ha . . .  
stb.«

Nincs szüksége a mi papi gárdánknak 
a rra  sem, hogy igényeink és lemondásunk te
kintetében leckét kapjunk öntől. A sok éhező 
és ipari pályára, vagy kézi m esterségre menő 
papi fiú és középiskolák nélkül felnövekedő 
papleány, azt hiszem, elég példa a »szerény 
igényűségre«! .

»A Méltóságos Püspök U r így parancsol- 
ja«, »punktum« csak a' nyílt levél szerint sz<A 
kásós a mi egyházunkban, a lelkészek e nél
kül is m egértik az idők szavát, mely intézkedés 
seket kíván az egyház érdekében és mindig 
csak ennek érdekében. Vagy még azt is kélt
ségbe akarja  vonni, hogy az egyház érdeke 
a renitensekkel ‘ szemben arra kötelezi a püs
pököket, hogy a fegyelmi felelősség fegyve
rével is éljenek, am ikor arra  szükség van?

Ha ön nem tudná ezeket megértetni, sajnos, 
az ön lelkén m arad a felelősség azokért a sziép 
szavakért is, melyeket levele végén idéz! (I. 
Péter 4,8; I. János 4,7—8, 12—13,) Kérem, 
tegye szívére a kezét és kérje Istent, hogy ad
jon önnek jó belátást és igazi egyházszieretetet!

, F tichs J án o,s.

A lelkészfizetések központosí
tása és a szórvány kérdés.

(Folytatás.)

Végül nem tartom reálisnak a javaslatot azért 
sem, mert számadatai nem pontos számításon ala
pulnak.

Ugyanis a fedezet-rovatnak egy tekintélyes 
részét, 10)0 hold lelkészi föld jövedelme címén be
állított KO.000 P képezi. Már pedig 3000 hold föld
nek az évi bérjövedelme — feltéve, hogy kisbérietek
ben van az kiadva — legfeljebb 6000 q búza, melyr 
rek értéke — 14 P-s középárral számítva — 84.000 
P és nem 150.000 P, mint amennyit a javaslat ezen 
a címen számításba vesz. Ha pedig az állam át-
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cserélné ezeket a szétszórtan fekvő leikészföldeket 
és adna helyettük egy vagy több birtoktestben fek
vő nagyobb ingatlant, melyet nagybérlőknek adnánk 
ki, akkor — tekintve, hogy a nagybirtokok után ha
szonbér gyanánt holdanként legfeljebb csak 1 q nettó 
bért remélhetnénk — a 6030 q búza helyett 3000 q-t 
kapunk, melynek pénzértéke — szintén 14 P-vel 
számítva — csak 42 0)0 P! Úgy, hogy már ennél 
az egyetlen egy tételnél is akkora hiány mutatkoznék, 
hogy nemcsak a szórványok lelki gondozására nem 
maradna semmi, de kérdés, hogy a lelkészfizetések 
tedezctéröl is tudnánk-e 100°o-ig gondoskodni? (Ar
ról, hogy az egyházkerület vegye házi kezelésbe 
ezeket a nagyobb birtokokat, természetesen beszél
ni sem lehet, mert ehhez legalább fél millió P tö
kére volna szükség, amelyet előteremteni nem lehet.)

De nemcsak a fedezetrovata nem alapszik reális 
számításokon, hanem a szükséglet rovata sem. Farkas 
Zoltán ugyanis a szükségletek megállapításánál a mai 
generáció szolgálati éveit veszi alapul; hogy pedig 
ez mennyire labilis alap, mutatja a következő:

Míg ugyanis ma az 5 legnagyobb fizetési osz
tályban az ö számítása szerint összesen csak 22 lel
kész van, fbár én ezt is kétségbe vonom, mert a 
legmagasabb fizetési osztályban, hová én is tarto
zom, rajtam kívül csak puszta emlékezetből is még 
5 lelkészt tudnék felsorolni ,holott ő ebbe az osztály
ba csak hármat vesz fel) — 15-30 év máivá ugyan
ezen fizetési osztályokban, — a halálozási °/o-ot is 
leszámítva, — 55 lelkész lesz, úgy hogy ez a mai 
állapottal szemben óriási tehertöbbletet jelent! Kér- 
kem: honnan veszi erre majd a fedezetet?

Azt sem szabad felednünk, hogy kerületünkben 
több filiálés gyülekezet van, ahol a lelkészi hiványt 
lótartási kötelezettség is terheli. A javaslatban en
nek fedezetéről sincs gondoskodás, — valamint nincs 
gondoskodás a szükségképen felállítandó központi 
pénztár személyi és dologi kiadásainak fedezéséről 
sem! !

A fentiek azt hiszem mindenkit, aki a dolgok 
mélyére tekint, meggyőzhetnek a felől, hogy a ja
vaslatnak számításai nem reálisak, keresztülvitele nem 
lehetséges, — sőt a gyülekezetek és lelkészek nagy 
többségére nem is előnyös, — miért is legjobb 
lesz azt teljesen levenni a napirendről és ehelyett 
egy olyan tervvel foglalkozni, mely a kisebb jöve
delmű lelkészek helyzetén könnyítene, s ezzel kap
csolatban a szórványkérdést is közelebb vinné a meg
oldáshoz.

Erre nézve nekem volna egy szerény javaslatom, 
mely a következő:

t. Emeltessék fel a gyülekezetek közalapi já
ruléka fejenként 5 fillérrel; ez kitenne a mi kerüle
tünkben évi 8.800 P-t.

2. Töröltessék el úgy a kerületnél, mint az 
egyetemes egyháznál mindenféle napidíj. Ez csak 
a dunántúli kerületben kitenne körülbelül 2000 Pét.

3. Egyéb közigazgatási költségeknél is meg le
hetne takarítani évenként körülbelül 2000 Pht. Ez 
összesen kitesz 12.800 pengőt, mely összegből — 
számításba véve azt, hogy bizonyos összeggel a 
felállítandó missziói központok is hozzá tudnának 
járulni^ a lelkészfizetésekhez — legalább 5—6 új 
missziói lelkészi állást lehetne kerületünkben meg
szervezni. Az ezen túl fennmaradó összeget pedig 
a koncaiéban nem részesülő, már megszervezett 
missziói gyülekezetek segélyezésére lehetne fordítani!

T o m p a  Mi h ' á l y .

Aki a valóságnak birtokában van, könnyen 
tud beszélni. Az ékesszólás mindig csak a dol
gok ismerete után következik. Ezért áltatják 
magukat azok, akik a dolgok ismerete nél
kül akarnak ékesszólásukkal kitűnni. Én sem 
tudok puszta beszédművészetből prédikálni.

Luther.
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VIZKERESZT UTÁNI 5-IK VASÁRNAP.
Máté ev. 13:24-.10-

A Sátán sohasem vet rossz magot a suját föld
jébe. A Sátán mindig a máséba vet. S mindig oda, 
ahol' mür-már megindul a jó mag áldott növése. 
Titokban teszi, amikor senki nem figged rá, amikor 
mint az alvó emberek, teljesen gondtalanul, minden
ről elfeledkezve élünk. Minden, ami hozzánk tartozik, 
te t, lélek, akarat, gondolat, álmodozás, minden Is
tené. Mi vagyunk az ő  szántóföldje, amelyen ál- 
lananan munkálkodik, puhít, szenvedéssel megszánt, 
hogy befogadjuk Igéjét, azzal egyesülve egyek le
gyünk s hasonlók a mennyek országához. A Sátán 
azonban mindent gyűlöl, ami Istené. Abban tetöződik 
munkája, hogy elhiteti: Isten nem vet tiszta magot 
tz szántóföldbe.

Isten csodálatos nyugalommal várja az eredményt. 
Vájjon kicsoda az, aki ilyen nyugalommal néz az ö  
ítélete elé?

— Diakonissza-avatás. A deáktéri templomban 
február 0-én a 11 órakor kezdődő istentisztelettel 
kapcsolatban diakonissza-avatás lesz. Az istentiszte
letet és az avatást D. Raffay Sándor püspök végzi.

— Halálozás. Evangélikus egyházunknak ismét
gyásza van. Iglói Szontagh Tamás, ny. földtani int. 
igazgató, udvari tanácsos, a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége (TESz) egyik alapítója és örökös el
nöke Révfülöpön elhunyt. Temetése a Budapest—far
kasréti temetőben volt február 3-án. Szontagh Tamás 
tudományának külföldön is ismert művelője volt. 
A világháború után egyik első vezetője volt minden 
munkának, mely a nemzetünk igazaiért való küzdelmet 
ts  a megrendült lelkeknek az újjáépítés kötelességé
ben való összefogást megkezdette és megszervezte. 
Egyházi életünkben is mindig keresett munkát és 
szívesen szolgált. Évtizedeken át volt a pesti magyar 
egyház presbitere. Igazságos, hűséges, puritán gon- 
dolkozású magyar evangélikus férfi volt. Mint a 
szarvasi evang. gimnázium neveltje, mindvégig nagy 
szeretettel vett részt a szarvasi öregdiákok szövet
ségének életében is. Temetését D. Raffay Sándor 
püspök végezte s kiemelte egyéniségének szerénysé
gét, meggyőződéseinek bátor szolgálatát, példaadá
sát a tisztes gondolkozás és a bizodalmas hit tekin
tetében. Valóban beteljesedett rajta a temetésére vá
lasztott szentige: »Az Úrhoz ragaszkodott és el
nem hajolt tőle és megőrizte az ő parancsolatait. Es 
vele volt az Ur mindenütt és ahová csak ment, elő
menetele volt.« fKir. II- 18:6—7.) Emlékét, eszmé
nyeit és példáját őrizzük meg.

Sass Béla, a pesti magyar egyház tíz éve nyu- 
galombavonult vallástanára Budapesten elhunyt. Te
metésének időpontja lapunk zártakor még nincs meg
állapítva.

— Kitüntetés. A kormányzó beczkói Bíró Henrik 
kormányfötanácsost, az ismert műgyűjtőt a hazai 
képzőművészet támogatása körül évtizedeken át szer
zett érdemeiért elismerésével tüntette ki.

— Évi jelentés. 1935. évi statisztikai adatok:
Diósgyőr. A gyülekezet lélekszáma: 599. Keresz- 

teltetett: 6 leány, 9 fiú, összesen 15. Konfirmálr 
tatott: 8 leány, 9 fiú, összesen 17. Házasságát meg
áldana: 13 pár, 2 pár tiszta ev„ 7 pár ref. vallásá
val vegyes, 4 r. kát. vallásával vegyesf Reverzális: 
3 javunkra, 1 ellenünk. Meghalt: 11 nő, 4 férfi, összer 
sen 15. Úrvacsorát vett: 133 fi, 244 nő, összesen 377. 
Egyházunkból kitérés nem volt, hozzánk tért; 10 
férfi és 10 nő. összesen 20. 1932. évtől egyházközsé
günk, betérések útján, a kitéréseket a betérések szá
mából levonva, 42 betérővel szaporodott. Kará-
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csonykor az egyházközség 45 gyermeket részesített 
ruha és cipő ajándékban. i .

— Kelenföld. A Nőegyesület január 29-én évi ren
des és tisztújító közgyűlést tartott, amelyen ismét 
megválasztották elnöknek Raksányi , Zoltánnét, alel- 
nököknek dr. Balthazár Bélánét és Majoross Ottónét,

/ titkárnak Stránef Dezsődét, pénztárosnak Gyenes De- 
zsőnét, ellenőrnek Reuss Jenőnét és jegyzőnek Né
meth Irént. — Február 1-én rendezte a Nő
egyesület műsoros teadélutánját, amelyen Vidovszky- 
ne Szarvassy Olga tartott előadást »a nő a családban« 
címen. Szerepeltek még: özv. Bakó Lászlóné (sza
valat) és Szirmay Regináid (ének), akit Weltler 
Jenő kísért zongorán. — A Leánykor február 2-án 
rendezte évi szokásos kultúrestélyét a Gellért-szál- 
ló márványtermében, amelyen megnyitót mondott 
Szántó Róbert lelkész, felolvasott Schöpflin Aladár; 
Konczné Keömley Bianka énekelt, Komjáthy Lajos 
lelkész szavalt és Dullien Klára hegedült. Az ének
és zeneszám zongorakíséretét Rajter Lajos, a ma
gyar Rádió karnagya látta el. — Február 9-én 
rendezi a Leánykor a háztartási alkalmazottak sze- 
retetvendégségét, .amelyen előadást tart Németh Irén.

— A salgótarjáni Evang. Leányegylet nagysikerű 
teaestélyt rendezett az acélgyári Olvasóegylet nagy
termében, amelynek műsorát Dr. Csengódy Lajos 
nyitotta meg, majd Nagy Árpád vak zongoraművész, 
Jankovics Jolán és Gábler Edit zongorán kísért 
énekszáma, Zahar Margit szavalata, nógrádi Papp 
Dezső dr. versei Kamarás Zoltán tanító felolvasá
sában, Koltai Imre író felolvasása, Viroszták Lajos 
és Turek Berta dialógja és 8 leányegyleti tag ma
gyar táncszáma kötötték le a nagyszámban megjelent 
közönség érdeklődését. Az est bevétele 200 P. volt. 
Január 28-án Hegedűs Ilonka leányegyleti központi 
evangélikus titkár látogatta meg az egyesületet, s 
másnapig tartó ittidőzáse mély hatásokat hagyott em
lékül a leányegyleti tagokban.

— A debreceni Nemzeti KIÉ Konferencia Em
lékkönyve 1936. február 15-én jelenik meg. Aki ez 
időpontig előfizet, az kedvezményesen 60 fillérért 
kapja, a megjelenés után a könyv ára 80 fillér lesz. 
A könyv 14x21 cm. nagyságban, művészi kivitelű, 
háromszínnyomású fedéllel, 2Q:nál több gyönyörű 
fénykép-melléklettel jelenik még. Ajánlatos tehát e 
könyvecskét mindenkinek megszerezni. Előfizetni le
het csekken, amelyre rá kell írni: »Debreceni KIÉ 
31.045«, vagy postautalványon, ez esetben 70 fillért 
kell küldeni, mert a portó nagyobb. A megrende
lést, KIÉ Debrecen, Piac-utca 36 szám alá kell küldeni.

— A Keresztyén Igazság februári számában a fő-
cikkek: D. Dr. Pröhle Károly: Az anyaszientegy- 
ház, Kiss Jenő: Pál apostol a jelenkor szellemi 
harcában, Vermes Miklós: Formál-e világnézetet a 
modern természettudomány?, ifj. Pröhle Károly: Ber
zsenyi Dániel. Az elmélkedést Wolf Lajos írta. A 
Krónika Németh László romániai útleírásával kap
csolatban a »kétségbeeséssel«, továbbá a keresztyén 
és keresztény szavak használatával foglalkozik. Ér
dekes a »Levelesládában« a lélek halhatatlanságáról 
szóló üzenet. A folyóirat kiadóhivatala: Sopron,
Várkerület 66.

— Értesítés ! Konfirmációi kátém új lakásomon, 
Nagykanizsa, Sugár-út 26. sz. alatt 35 fillérért kap
ható. — Az egyetemes gyűlés által engedélyezve. 
Mesterházy Sándor ny. ev. espereslelkész.

— Diakonisszafelvétel. A győri ev. diakonissza- 
anyaház minden évben egyszer megnyitja kapuját 
azok előtt, akik az Ur szolgálatának akarják szen
telni életüket. A diakonisszanövendékek közé felve
hetők 18—30 éves hajadonok és gyermektelen öz
vegyek. A fölvételért folyamodni kell. A kérvény 
február 25-ig küldendő be. Címzendő a dikonissza 
anyaházhoz és mellékletei a következők: a) a folya
modó által írt önéletrajz, b) kereszlevéi, c) a szülök,

vagy a gyám beleegyező nyilatkozata, d) az utolsó 
iskolai bizonyítvány, e) lelkészi bizonyítvány,
(külön zárt borítékban csatolandó), f) orvo
si bizonyítvány az illetőnek testi épségéről és egészr 
ségéröl. Az összes iratok, egyházi belkezelésre bé
lyegmentesek. — A. folyamodványokat a diakonissza- 
választmány bírálja felül s a ^jelentkezők márc. 1-ig 
kapnak értesítést. A felvettek március 15-re jönnek 
be az anyaházba. A tanfolyam teljesen ingyenes, csu
pán a ruházkodásról köteles az illető maga gondos
kodni. Lakásuk az anyaházban van. A tanfolyam be
végzése és a próbaidő eltelte után egy, esetleg két 
év múlva történik meg a nővérré való felvétel, amely 
mindig külön elbírálás tárgyát képezi. Közelebbi fel
világosítást szívesen ad az érdeklődőknek Túróczy 
Zoltán lelkész, a diakonisszaanyaház igazgatója. 
(Győr, Petőfi-tér 2.)

— Pályázat. A pestmegyei ág. h- ev. felső egyr 
házmegye elnöksége pályázatot hirdet a nagytarcsai 
missziói egyház lelkészi állására. Fizetése: 1. Ter
mészetbeni lakás. 2. Készpénz: évi 2400 pengő- 3. 
Hat (6) hold föld haszonélvezete. 4. Iroda fűtése és 
világítása. 5. Irodai és úti átalány- 6. Stóla. Szol
gálati nyelv magyar és tót. A szabályszerűen felszerelt 
kérvények f. évi február 20-ig a föesperesi hivatal
hoz, Aszódra küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programníja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

UJ LEXIKONOK!
6 kötetes »Uj Lexikon«. Az 1. kötet 
most jelent meg. Egy-egy kötél 
P. 15.—
»Révai Kis Lexikon« egy kötetben. 
Előfizetési ára P 12.—.
Havi részletfizetésre is kaphatók. 

S C H O L T Z Testvérek .könyvkereskedésében.
Budapest, IX., Ferenc-krt 19—21. 

Ismertető füzettel kívánatra készséggel szolgálunk.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang
láb gyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgona javításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b- — F.: Farkas L.
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R Á D I Ó P R É D I K Á C I Ó K .
Kétségtelen az, hogy ma íz igehirdetés 

szolgálatában felhasználható eszközök között 
a legnagyobb jelentőségű a rádió. Semmiféle 
ujscág vagy könyv nem terjesztheti szét olyan 
nagy távolságokon, olyan sok szív számára és 
olyan egyszerre a hirdetett Igét, mint a rádió. 
A templom falai, amelyek között a rádióval 
továbbított igehirdetés elhangzik, széttárulnak 
láthatatlan távolságokig, a templomi hallgatók 
száma ezerszer, tízezer szer megsokszorozódik 
láthatatlan és mégis közösségbe kerülő hall
gatókkal. Felemelő gondolat van abban, hogy 
ilyenkor valósággal a világ számára szól az Ige.

A rádiós igehirdetésnek ezt a jelentőségét 
elsőnek protestáns egyházaink ismerték fel. 
Katolikus testvéreink eleinte idegenkedtek tőle, 
tiltották, sőt hallgatását is helytelenítették. Az
után csakhamar ráeszméltek, hogy ezt a sok 
előnyt nem engedhetik át a protestánsoknak és 
nekik is igénybe kell venni és felhasználni azt. 
Rögtön meg is jelent a szokott szabályszerű
séggel a számarány kérdése és nemcsak azt 
hangoztatták, hogy minden vasárnap kell római 
katolikus istentisztelettel szolgálni a rádióhall
gatók számára, hanem azt is, hogy a pro
testánsokat számarány szerint nem illeti! az, 
hogy még, ha egymás között felváltva és be
osztva is, nekik is minden vasárnap legyen 
igehirdetésük segítségéül a rádió.

Még ezt is el lehetne viselni, ez nem új 
és nem komoly akadéskoskodás. Nagyobb baj 
ütközött ki. Az, hogy a protestáns istentisz
teletek magas színvonala és a katolikus hall
gatókra éppen evangéliumi tartalmánál fog
va gyakorolt hatása ellen a katolikus igei-

hirdetők örök fegyverükhöz nyúltak és a haj
tás ellensúlyozására a protestánsok igazaival 
való vitázást, sőt nem egyszer a protestánsok 
ócsárlását helyezték el beszédeikben. Itt az
után érdekesen nyilvánult meg a rádiónak az 
a sajátságos jelentősége, hogy a készülékeket 
nem lehet fele kezet szerint beosztani, azok egy
más után is békésen és egyformán közvetítik 
a katolikus és protestáns templomok igehirde
tését. A hallgatókat sem lehet egyházi tilal
makkal igazgatni abban, hogy mikor és mit hall
gassanak. De éppen ezért sokszoros hiba, hogy 
az igehirdetés valódi céljainak szolgálata he
lyett sikerült a rádiós istentiszteletek hallgatói 
közé felekezeti differenciákat vinni.

Ezeken a tapasztalatokon okúivá a rádió 
igazgatósága mintegy másfél évvel ezelőtt 
minden egyházhoz azt a kérést intézte, hogy 
rádióval közvetített igehirdetéseiken ne fog>- 
lalkozzanak olyan kérdésekkel, melyek feleke
zeti vonatkozásúak és bárkit kellemetlenül érint
hetnek. Helyes kérés volt, igazát elismerjük, 
és meg is tartjuk. Annál kellemetlenebbül érüií- 
tett sok ezer protestáns igehallgatót és feltel
hetjük, hogy sok katolikust is az a három hét
tel ezélőtt mondott rádióbeszéd, melyet páter 
Badalik domonkosrendi szerzetes tartott s 
amelyben sok bántó és felháborító megjegye
zés hangzott el. Felhívjuk tehát a rádió igazga
tóságának figyelmét saját körlevelére, mert az 
ő kötelessége érvényt szerezni annak az állási- 
pontnak, hogy a rádiót az istentiszteleteken 
nem felekezetieskedés, hanem egyedül tiszta 
igehirdetésre szabad és illik felhasználni.

- O -
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Az új magyar énekeskönyv és 
a szarvasi tervezet.

Két hónap óta mind sűrűbben jelennek meg cik
kek az Evangélikus Élet hasábjain az új magyar 
énekeskönyvről, legutóbb az egyik már a szarvasi 
tervezetre vonatkozó bő utalással is. Miután a szarva
si tervezet megbírálására egyetemes közgyűlésünk 
egy illusztris tagokból álló bizottságot küldött ki, 
amelyik bizottság minden tagja valószínűleg már 
be is nyújtotta a bizottság elnökéhez, Dr. Kapi Béla 
dunántúli püspökhöz a szarvasi tervezetre vonatkozó vé
leményét, ezek a sajtóbeli megnyilatkozások bizonyára 
azt jelentik, hogy egyházunk közvéleménye s annak az 
énekügyet különösen szívükön viselő egyes tiszte
letreméltó, lelkes megszólaltatói a bizottsági döntés 
küszöbén még egyszer felemelik szavukat, hogy a 
nagy horderejű kérdésben az elengedhetetlen kívá- 
aalmakat úgy a szöveg, mint a dallamok tekintetében 
aláhúzva, mementóként kifejezzék.

Csak tisztelettel és szeretettel kell ezeket a meg
nyilatkozásokat fogadnunk, mert egyrészt az ének- 
ügy kiemelkedő fontosságáról, másrészt az illetők 
forró ügyszeretetéről tesznek bizonyságot.

Szükségesnek látom azonban, hogy a négy évti
zeden át sokszor hangoztatott hő vágyak, ideális 
elképzelések és lelkes nekifogások mellett reámu
tassak néhány adottságra, az énekügyben fennforgó 
olyan reáliákra, amelyek az egész kérdéskomplexumot 
valósággal determinálják.

A hogyan kellene mellé tehát oda akarom állí
tani azt is, hogy hogyan lehet.

1. Veszem elsősorban az énekanyag minőségé
nek a kérdését. Ennél a pontnál sokszor felmerült 
a véleménynyilvánítók részéről bizonyos indokolat
lan nagyigényüség. Túlságosan sokat akar és fest 
képzeletével maga elé az, aki 7—800 olyan abszolút, 
költői értékű énekről álmodozik, amelyek mind a 
legkényesebb irodalmi mértéket is megütik, amelyek 
mind pompásan simulnak szótagméreteikkel dalla
maik menetéhez, amelyeket tehát a költő, a zene
tanár és az esztétikus mind boldogan sorolna »az 
evangélikus énekköltészet gyöngyei közé, mint ame
lyek úgy szövegileg, mint zeneileg is a legmagasabb 
színvonalon állanak.« Hogy ‘ilyen mértéket, mint ál
talános szintet, énekeinkkel elérjük, ahhoz nem ne
hány éven át dolgozó bizottság, hanem évtizedeken 
ét bőven termelő irodalmi fellendülés, egy virágzó 
irodalmi korszak kellene. Már pedig nekünk ezidő- 
szerint alig van egy-két olyan énekírónk, akik ezt 
az irodalmi mértéket megütik és azok is nagyon el
foglalt emberek, vagy már fáradtabb munkások.

Elégedjünk meg azzal, amink van. Mert van ne
künk a kiváló irodalmi termékek hatalmas száma 
mellett, száz- és százszámra olyan énekünk is, ame
lyek mint alkalmiak, hézagpótlók ,vagy másodrendű 
irodalmi termékek, még mindig megütik azt a mér
téket, amelynél a legműveltebb híveink is áhítattal 
és minden lelki elfigyelés nélkül énekelhetik eze
ket az énekeket. Az itt a fődolog, hogy magyarosság, 
ízlés és a verstani szabályok szempontjából kirívó 
hiba ne legyen az énekekben. Ezekre való tekintette!, 
kár az új dunántúli énekeskönyv anyagát mindun
talan súlyos bírálattal illetnünk, amikor annak értéki- 
magasságával már csak azért is meg lehetünk elé
gedve, mert ennek az énekeskönyvnek a szintjé
nél feljebb vinni énekeink nagy részét nem tudjuk.

Simításra, csiszolásra, rostálásra az egész ének
anyagnál szükség van, erősebb javításra is a békés
csabai énekeskönyv énekeinél, — de nincsen szük
ség mindenáron való változtatásra. Ami a régmúlt
ból való, az nemcsak »muzeális anyagnak«, hanem 
elődeinktől reánk maradt drága, patinás, szent örök
ségnek is nevezhető.

A rostálásnak, csiszolásnak, átsimításnak, átja- 
vitásnak ezt a fentebb 'jelzett nagyon nehéz munká
ját a szarvasi ériekeskönyv-tervezet készítői három

évi szakadatlan munkával ilyen szellemben igyekez
tek teljesíteni és véghezvinni az egész vonalon. 
Ezért a kicsinyítésnek külsőleg elhárított, de a va
lóságban már ezért is fennforgó, egyébként is tanú
sított tényét mi nyugodt lelkiismerettel nézzük. Kü
lönben a napokban döntő bizottság hivatott reá. 
hogy ezt a kis dissonantiát elintézze.

2. A másik kérdés, ahol reálisan kell gondol
koznunk, a terjedelem kérdése. Itt bizonyos ellent
mondás ismétlődik meg a hozzászólóknál. Paulik Já
nos érdemes lelkésztársam is dicséri a Tranoscius 
nagy vallási tömegnevelö hatását és a Tranoscius 
1157 éneke után mégis sokalja a szarvasi tervezet
nél azt az esetleg 900-ra leszállítható éneket, ame
lyek között a Tranosciusból közvetlenül, vagy köz
vetve (más énekeskönyveken keresztül) már csak 
körülbelül 300 szerepel és ugyanúgy a Tranoscius 
400 és néhány dallama után sökalja a 250 dallamot, 
amelyek között legalább 30 az újabbkori (Halle
luja, Hozs., stb.) zeneirodalom terméke, vagy pedig 
idegen nemzet énekirodalmából újabban átvett dal
lam. Van azután vélemény, amelyik 3—400 éneknél 
nem akar többet, míg más oldalról arra bíztatnak, 
hogy bátran lehet az új énekeskönyvben 1000 ének is.

Ennél a kérdésnél bennünket, itt a Tiszántúlon, 
megint egy reális valóság, egy fontos tény vezet. 
Az itteni nagyobb gyülekezetekben minden hétköz
nap reggelén olyan istentiszteletek vannak, ame
lyeken egy reggeli ének után mé,g egy más, általá
nos tartalmú is szerepel. Vagy az illető ünnepkör
höz tartozó (adventi, karácsonyi, böjti, husvétutáni, 
stb.), vagy hit és erkölcstani, egyházi, bűnbánati, az 
élet küzdelmeire vonatkozó ének.

Mi azért ragaszkodunk a bővebb énekeskönyv
höz, mert énekelni szerető és a sok-sok énekkel és 
dallammal is a templomba vonzott népünk kezé
be magyar nyelven is szeretnénk olyan énekeskönyvet 
adni, amelyikben, mint Paulik János lelkésztársam 
írja, legyen »minden fontos alkalomra és a teoló
giai fogalmakra is megfelelő ének.«

Alföldi gyülekezetek templomi funkcionáriusaitól 
ismételten hallottam, hogy a dunántúli énekeskönyv 
ebben a tekintetben szegény, sokszor nem találnak 
benne éneket egy-egy igehirdetési főgondolathoz. Sőt 
a lelkészek bizonyosan tudják, hogy ebben a tekin
tetben sokszor a Tranoscius is cserben hagy ben
nünket. Ezért kellett írni és Íratni azt a (23 új 
éneket, amelyek a szarvasi tervezetben benne van
nak. Minden hiányt igyekeztünk pótolni és a lehetci- 
ség határáig mellőztünk minden feleslegeset. A tau
tológiával pedig énekelni szerető népnél, úgy va
gyunk, hogy a hasonló szöveg új dallammal már 
változatosságot jelent; a változatosság pedig, mint 
mondják, gyönyörködtet, — de mindenesetre legalább 
vonz.

Véleményem szerint az új énekeskönyv a na
gyobb vidéki gyülekezetek szempontjából, — ha a 
temetési énekeket is belevesszük, — 900 éneknél 
szükebbre szorított alig lehet, mert mindjárt az első 
években kitűnnék hiányos volta.

Hogy ez a magas énekszám ne tegye nehézkessé 
a könyv külső terjedelmét, minden felvett éneket 
igyekeztünk versszakok kihagyásával úgy rövidíteni, 
hogy ez az értelem és összefüggés rovására ne le
gyen. Senki ne ijedjen meg, 16, vágy 20 versszakos, 
sőt még hosszabb ének egy sincsen a szarvasi te r
vezetben. A kihagyásokról különben pontos kimu
tatásban értesítettem az illető bíráló bizottsági tar 
gokat, köztük Paulik János lelkésztestvéremet is, 
másfél hónappal ezelőtt.

3. Fontos dolog a sürgősség ténye. Ahol a 
dunántúli énekeskönyvet használják, esetleg a nyír
egyházi toldalékkal, azoknak nem sürgős ez a kér
dés. Azok a gyülekezetek azonban, hol még a győri, 
vagy a békéscsabai ,vagy talán a régi dunántúli 
(soproni) énekeskönyv lelki kielégítésére szorulnak 
a hívek, már nem várhatnak tovább. Évek óta nem 
szereznek be híveink új énekeskönyvet, maguk a 
vezetők sem tudják ajánlani, hogy gondokkal küz
dő népünk kikapcsolásra ítélt énekeskönyvre költsön,
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reá nézve nagy összeget. Ha abban az egy-két évben 
bízni tudnánk, amely idő alatt Paulik János reméli 
az új egyetemes énekeskönyv kiadását, még vala
hogy bele tudnánk törődni az elhalasztásba. De az 
1916-ban, tehát 19 évvel ezelőtt már kiegészített 
énekügyi bizottság minden tagja bizonyára érzi az 
ilyen közeli terminusnak a lehetetlen voltát. Paulik 
János lelkésztársam a bizottság egyetlen tagja, aki 
ennek a vérmes reménységnek kifejezést adott. Pe
dig, ha a szarvasi tervezetet még csak kiindulási 
pontnak tekinti és ha még hozzá a dallamkérdést is 
meg akarja előbb oldatni, azt hiszem, ilyen felté
telek mellett, komoly, reális ígéretet ő sem tehet 
és még kevésbbé teljesíthetné azt. Még kétszer annyi 
idő alatt sem.

4. Az énekeskönyv kiadásának anyagi oldala 
szintén a legkomolyabb reáliák közé tartozik. A 
szarvasi tervezők komoly számítások alapján úgy 
látják, hogy az énekeskónyv 3.— P. körüli árban 
adható a hívek kezébe, hocty azt szegényebb híve
ink is megszerezhessék. Ha drágább lesz a könyv, 
a mai viszonyok között nem fog szélesebb rétegek
ben elterjedni. Ezt mindenki láthatja, aki ismeri né
pünk nagy hányadának életküzdelmét. Az pedig ön
magában való ellentmondás, hogy az énekeskönyv 
olcsón is jusson forgalomba, de amellett szórvány- 
és sajtóügyünket is alátámassza.

5. A dallamok kérdése, ha valaki tisztán látja 
a helyzetet, a legkomolyabban összeütközik a sür
gősség kívánalmával. Ha mi arra várunk, hogy egy 
kiküldendö bizottság végleg megállapítsa és majd 
valamelyik egyetemes közgyűléssel elfogadtassa a 
nekünk, szükséges 250 dallamot, akkor az énekes- 
könyvnek az ügye, ezé is és bármilyen másé is, ad 
graecas calendas eltolódik megint. De egy, az egye
temes énekügyi bizottság elé már most előterjesz
tendő munkálattal mi magunk, Szarvas részéről, min
dent elkövetünk, illetve minden munkát és fáradsá
got felajánlunk, hogy ez a kérdés is mihamarabb 
megoldást találjon és az így nyerendő körülbelül 250 
dallamot egy kis füzetben, mint meloditurát, az 
énekeskönyv mellett és azzal praktikusan kezelhető 
függelékként híveink kezébe adjuk.

Amíg ez lebonyolítódik, addig a Kapi, Chován, 
Nagy Lajos partitúrák vezetése mellett és híveink 
énektudásával leszünk kénytelenek a dallamok kér
désében boldogulni. Egyébként évtizedek óta eddig 
is így éltünk.

Az bizonyos, hogy a dallamok egységesítésé
nek és az egységes partitúra kiadásának összefüggő 
feladata énekügyünk legnagyobb problémája. Erre 
is találóan lehet vonatkoztatnunk Paulik János lel
késztárssam mondását, hogy »puszta elméletekkel és 
okoskodásokkal nem lehet megoldani. Hozzá kell 
látni a munkához.«

6. Az új liturgiával való kapcsolat egészen ter
mészetes megoldást nyer a szarvasi tervezetben: 
amint meg lesz állapítva és hisszük, hogy ennek az 
évnek az őszén meg lesz, fel fogjuk venni az éne
keskönyvbe. Az énekeskönyv anyagát pedig a litur
gia anyagához simítjuk hozzá. Ez ugyanúgy benne 
van a benyújtott tervezet tartalomjegyzékében.

7. Még néhány rövid megjegyzést a reális 
véleménynyilvánítás, a tárgyilagosság érdekében.

Megállapítható, hogy a szarvasi énekeskönyv- 
íervezetben benne vannak a következő énekek, ame
lyeknek mellőzését sajnálattal láthatta vagy sejt
hette az e lap 5 .számában közölt, idevágó cikk ol
vasója; 1. »Az Ur szent bárányára«. ’2- »A ke- 
Uresztfához megyek.« 3. »Dicsérd én lelkem a di
csőség örök királyát.« ÍBcs.) 4- »Mindaz, ki re
ményét.« 5. »Szegény fejem hová hajtlak-« 6. »Te 
vagy reményem sziklaszála.« 7. »Az összes Credo- 
ünekek.«

Benne lesz minden olyan szép ének, amelynek 
felvételét az egyetemes bizo.ttság ajánlani fogja.

Egyébként a kiküldött bizottság bölcs döntését 
bizalommal várjuk. B a r t o s  Pá l .

Az evangélikus napilap 
kérdése.

i.
t

Fülöp Dezsőnek e lap 5. számában meg
jelent cikkéhez hozzá kívánok szólni s mindé* 
nek előtt jelzem azt, hogy aízt hiszem, hogy egy 
evangélikus irányú napilap m egindításának, ve
lem együtt sokan örülnének.

Más kérdés azonban az, hogy vájjon a na
pilap alapítására »parancsoló szükség«, feltét
len és sürgős szükség forog-e fenn? Bízhatunk-e 
abban, hogy az a  felállítandó napilajp egyhá
zunk érdekeit kétségtelenül és jelentékeny 
mérvben fogja szolgálni? Vájjon lehet-e a la 
pos kilátásunk arra, hogy az a  lap a versenyt 
nemcsak más egyházak lapjaival, hanem a 
világi napilapokkal is ki fogja állani?

Igazat adok a cikkírónak abban is, hogy a 
lapnak lelkesedést kell ébresztenie híveinkben. 
Hiszen az önként megnyilvánuló, lelkesedés 
minden mozgalomnak az ereje. Ott, ahol lel
kesedést nem látunk, ott a munka megkezdé
sével vesződnünk valóban kár lenne. Van-e ilyen 
teremtő lelkesedés evangélikus egyházi éle
tünkben?

Van-e aztán bennünk erő is az eszme 
megvalósításához?

A legelői felvetett kérdésre az összest kö
rülmények latolgatása után azt kell válaszolnom, 
hogy parancsoló vagy feltétlen szükség fenn
forgását nem látom. Nem látom azért, mert 
véleményem szerint nem a napisajtó hiányában 
kell egyházunk különféle bajainak, küzdelmei
nek, szenvedéseinek okát felismernem. A ha
nyatló erőt, a gyengülő közszellemet a napi
sajtó egymagábanvéve nem b írja  helyreállítani.

Visszapillantva a  múltba, látnunk kell azt, 
hogy egyházunk történetének fényes lapjai is 
vannak. Látnunk kell azt, hogy száz évvel ez*- 
előtt. egyházunk szelleme a m agyar nemzeti 
társadalom ra erősebb hatást gyakorolt, mint 
napjainkban. Pedig száz évvel ezelőtt nemcsak 
napisajtónk hiányzott, de még evangélikus saj
tóról is alig lehetett szó.

A sajtó jelentőségét és hatalm át készsé
gesen elismerem, azonban meg kell gondolni 
azt, vájjon nem lenne e reálisabb cél meglévő 
sajtónk m egerősítése és megfelelő színvonalon 
tartása, sőt ennek emelése.

A második kérdéssel ezúttal nem kívánok 
foglalkozni. A harm adik kérdésre vonatkozó
lag ki kell' fejeznem abbeli véleményemet, hogy 
az evangélikus napilapnak nem csak más egy
házak napi sajtójával, hanem a világi napi
sajtóval is ki kell a  versenyt állnia.

Ezúttal a súlyt a megvalósítás kérdésére kí
vánom helyezni, mert ezen fordul meg minden- 
Itt azután m ár a gazdasági élet törvényeihez 
kell alkalmazkodnunk, mert egy üzemről, vál
lalkozásról van szó. A közgazdasági élet tör
vénye értelmében pedig mindenféle vállalko
záshoz, — a munka mellett nélkülözhetetlen a
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tőke. Élő bírjuk-e vájjon a szükséges tőkét 
teremteni? Ez a kérdés, ha nem is éppen Leg
fontosabb, azonban időrendben a legelső. E r 
re nézve a cikkíró felvet egy tervet, felteszii 
azt, hogy minden lelkész, minden felügyelő, min
den tanító eigy-egy részvényt fog jegyezni 
ilyenképen a szükséges tőket össze lehet hozni.

Feltéve m ár most azt, hogy ez a terv 
sikerül, hozzávetőleges számításom szerint, — 
ezúton legföljebb csak egy tízezer pengőnyi 
tőkét lehetne előteremteni.

De vájjon ez a tőkemennyiség, — figye*- 
lemmel arra  is, hogy a politikai napilapok 
óvadék letételére is vannak kötelezve, elegen
dőnek fog-e mutatkozni? Nem hiszem. Pedig 
az üzemi tőke elégtelensége m ár nagyon sok 
vállalatot döntött romba.

Csak nemrég vettem hírét annak, hogy egy 
Budapesten megjelenő »keresztény« napilap 
válságba jutván, a lapvállalat részvényei más 
kezekbe kerültek és ennek folytán a lap irányá
ban is változásnak kellett beállani s ezzel ere
deti karakterét elvesztette. Annak, hogy mi is 
így járjunk, semmi esetre sem szabad magun
kat kitennünk. Azonban még a szükséges üzemi 
tőke biztosítása sem elegendő, hanem a vál
lalat megfelelő haszonhajtásáról is gondos
kodni kell, m ert jövedelem nélkül a vállalat! 
nem tarthatja  fenn magát. Kellő számú előfi
zetőket s ezek nyomán hirdetőket kell szerezni. 
Számíthati-e m ajd a lap megfelelő számú elő
fizetőkre? E bben a tekintetben nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt a körülményt, hogy 
a mai súlyos gazdasági viszonyok köizött nagyon 
kevesen vannak olyanok, akik több napilapot 
is járathatnak  és m ár ennélfogva is elenged
hetetlen kellék az, hogy a lap a világi lapo
kéval azonos színvonalat bírjon elfoglalni és 
egyéb lap jára tásá t feleslegessé is tehesse. Ez 
aztán több körülménytől függ. A megfelelő 
szerkesztéstől, a megfelelő béltartalomtól, ügyes, 
csoportosításoktól, élénk hírszolgálattól, stb.

»A most is működő és sokat próbált szer
kesztői gárdá«-ra, bármily jeles is ez, — nem 
lehet nyugodtan számítani. Nem lehet azért, 
m ert egy hetilap vagy hetiszemle helyzete tel
jesen különbözik a napilapétól. A napilapok 
szerkesztése és vállalataik vezetése, egészen 
más. Bármilyen buzgó és gyakorlott legyen is 
egy hetilap szerkesztője, ha egy napilap szer
kesztését veszi át, tájékozatlanságot kénytelen 
saját m agán tapasztalni. Ahhoz, hogy egy na
pilapnak súlya legyen, vérbeli, ráterm ett és 
gyakorlott szakember odaállítására van szük
ség. O tt van például a régi »néppárt« napi
sajtó (szervének az esete. A vállalat szervezői 
nagy tapasztalatról tettek tanúságot, amikor 
jártas újságírót állítottak a lap élére, bár az 
illetőnek felekezeti helyzetét is rendbe kellett 
hozni. A példák mindenesetre tanulságosak le
hetnek ahhoz, hogy m egértsük azt, hogy a 
körülményeket most még nem szabad rózsaszín
ben látnunk.

Azt hiszem, hogy jelen soraimban kimu
tattam  azt, hogy bármily örvendetes jelenség 
lenne is számunkra egy evangélikus napilap 
megjelenése, ennek m egindítása ez idő szerint 
még túlságosan bátor lépésnek látszik.

D r- B e r z s e n y i  J e n ő ,

II
Derék, lelkes emberek szeretnék megajándékozni 

egyházunkat mindenféle földi jóval. Így vetődött 
föl ismételten az evangélikus napilap gondolata.

Nemsokára ötven éve lesz, hogy állandóan dol
gozom az újságírásban és annak végig tanultam min
den ágazatát. Évtizedek óta ismerem a magyar napi
sajtó viszonyait. Ez teszi kötelességemmé, hogy hozzá
szóljak az evangélikus napilap kérdéséhez.

Legutóbb Fülöp Dezső írt igen szép, meleg
hangú cikket erről a kérdésről. Nem akarok illú
ziókat rombolni, de az ö elképzelése nagyon messze 
esik a valóság lehetőségeitől.

Azt ö is érzi, hogy a lapalapítás anyagi oldala 
nagy kérdés. De gyakorlatilag nem tudja, hogy mek
kora. Úgy akarja megoldani, hogy 5—10 pengős 
aláírásokkal óhajtja az alaptőkét létesíteni.

Nézzük, hát mennyi pénz kell ma egy napilap 
alapításához és fenntartásához.

Vegyük például az egyik negyvenezer előfize
tővel bíró és számos kiépített közgazdasági támo
gatásban részesülő na_pilapot, amely csak úgy tud 
megélni, hogy napi ötszáz pengő rendes támogatásban 
részesül. Ez egy esztendőre háromszáz napot szá
mítva, százötvenezer pengő.

Megindítandó napilapnál ehhez természetesen 
hozzá kell számítani a még meg nem szerzett negy
venezer előfizető előfizetési díját, ami átlag egymil
lió négyszázezer pengő. Hirdetésekből a már beve
zetett lap bevehet számonkint ötszáz pengőt, ez 
újra százötvenezer pengő, amit a költségekhez ad
dig előlegezni kell, amíg a hirdetések rendszere 
a lap számára ki nincs építve. Bankoktól, egyéb ipari 
és kereskedelmi vállalatoktól, a fővárostól, színhá
zaktól, könyvkiadóktól, alkalmi hirdetésektől stb. át
lag évi negyvenezer pengő, ez is csak későbbi be
vétel. így tehát egymillió hétszázezer pengő az. 
amit a lap számára az első évben biztosítani kell. 
Ehhez járul még a megindító propaganda költsége, a 
politikai kaució, amit az új sajtótörvény, állítólag, 
háromszázezer pengőre fog emelni.

Ezt a kétmillió pengőt feltétlenül biztosítani kell 
az első esztendőre. És addig, amíg negyvenezer 
előfizetőt nem tud gyűjteni, a megfelelő hirdető 
hálózatot ki nem építjük, a napi ötszáz pengő ráfize
tésen kívül még az előfizetési és hirdetési díjakból 
hiányzó összeget is pótolni kell. Hogy egyáltalában 
van-e kilátás arra, hogy negyvenezer előfizetője le
het az evangélikus napilapnak a  mai gazdasági vi
szonyok között, azt ne vitassuk, mert mindenki tudja 
rá a feleletet.

Ezzel az anyagi rész el van intézve.
Tegyük föl, hogy akadna egy amerikai milliárdos, 

aki magára vállalná az összes költségeket, akkor 
is kérdéses volna ma egy evangélikus napilap sorsa.

Ha ez a lap teljes bátorsággal mondénná mleg 
a véleményét, a lelkek mai felekezeti rabszolgasá
gában olyan áramlatot zúdítana maga ellen, ami 
megfojtaná. Ha pedig nem szólhatna bátran, sza
badon, a magyar reformáció újjáteremtő szellemé
ben, minek volna akkor az evangélikus napilap?

H a m v a s  J ó z s e f .

Tapasztalás adja a tudás aranyát, mig a 
tanításból szerzett tudás ehhez képest csak fa 
A tanulás ugyanis értéktelen, ha nem járul 
hozzá a tapasztalat. Luther.
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Irányelvek
a középiskolai vallástanítás 

reformjához.
Az oktatás minden területén érezhető és 

tapasztalhaté> ma már az a törekvés, hogy aizl 
megfelelő reformok útján időszerűvé, életké
pessé tegyék- Itt az ideje annak is, hogy a közép
iskolai vallásos nevelő és tanító munka szá- 
m áia oly reformterven munkálkodjunk; amielv 
úgy a vallástanár, mint a növendék számára 
a mainál sokkal fokozottabban lehetővé teszi 
alaposabb, gyümölcsözőbb, értékesebb eredm é
nyek elérését. A következőkben arról szeret
nék számot adni ,hogy a vallástanóra szellemi 
medrét megalapozó tantervűnket hogyan le
hetne egy, a reform átori keresztyénséghez visz- 
szakanyarodó tantervvé átalakítani, vagyis azt 
a szó szoros értelmében megreformálni. Igyek
szem! hangsúlyozni már itt a bevezető sorokban, 
hogy teljesen a reális élettapasztalá-, a valiásipe- 
dagógiai gyakorlat talaján állok s ennek a. k í
vánalmait igyekszem a következőkben érvé
nyesíteni. Az evangéliumi vallásos nevelési cél
ját abban látom, hogy az új nemzedéknek evan- 
géliomi, személyes vallásossága és egyháziam 
sága öntudatosításával oly eleven erőforrást 
nyújtson, amely az élet küzdelmeiben életképes, 
bátor, kitartó harcossá teszi s a  harcokban 
személyesen meggyőződvén a hit értékéről, m a
ga legyen legfőbb bizonyságtevője és védője 
ezen életalapozó lelki kincsestárának- — Néz
zük sorban a következőkben előbb 4 mostani 
tantervi gyakorlatot, azután a javító irányelve
ket, végül pedig egy vázlatos tervet mind a 
nyolc osztály tantervére, anyagbeosztására vo
natkozólag.

Az I. és II. osztály tananyaga az ó- és új- 
test amentomi történetek. Ha ezt olyan célkitű
zéssel dolgozzuk fel, hogy az itteni kinyilat
koztatás tényeit a zsidó nép és Jézu.' Ke síztus 
életével összefüggő eseményekkel, jellemképek
kel és tanításokkal, mintegy bevezetésként kö
zöljük a kezdő fokon álló gyermekkel és így 
lelkét a való Isten felé fordítjuk, egyben így 
tudatosítjuk vele, hogy Isten az ő számára 
is létezik, mért az ő életébe is belenyúl, keres
nie kell tehát neki is a Vele való imádságoe 
közösséget: ilyen formában a mai tantervnek 
ez a bevezető szakasza ma is helytálló. A tan 
könyveknél azonban nem kis hiba m ár itt is., 
hogy a történelmi formát erőltetik, ahelyett, 
hogy itt a kezdőfokon mindenütt csak a  szem
léltető, eleven eseményeket tDávid és Góliát, 
példázatok, stb.) válogatnák ki s kisebb anyag 
nyújtásával inkább tóbb módot adnának a szé- 
lesebbkörü feldolgozásra, eredeti szentírási szö
veg olvasására és m agyarázatára m ár az órán 
is. Itt a gyerm ek szelleméhez illő kis e^emé 
nyelőre, képekre, allegóriákra volna főként 
szükség, ami bőven van úgy az ()-, mint az 
Ujtestamentpmban. kézen még nem nehéz

segíteni, mert a fenti irányelvet szem előtt ta r 
tó tanár a szükséges anyag kiválasztását a 
rendelkezésére álló tankönyvekből is elvégez
heti.

De fokozatosan nő a veszedelem a többi 
osztályokban. A III. osztály egyháztörténclme, 
előbb egyetemes áttekintésben, azután a m agyar 
protestantizmus ismertetése, m ár tantervileg 
sem megoldott feladat. A kezdő történelem- 
tanítás fokán ily’ nagy ;s kü’önbö.ző tárgy 
körű anyag, ahol a gyermek történelm i alapfo
galmait és látóköréi kell kiépítem , alig vé
gezhető el kellő eredménnyel. Hasonlóan m ár 
tantervileg sem megoldott problém a a VI. és
VII. osztály történelmi tanterve, mert az egye 
teures egyháztörténet a VI. osz:úly végén m eg
akad a wcstfáliai békénél s csak a következő 
osztályban folytatódik és fejeződik be, azután 
pedig egy erőszakolt visszakanyarodásisal kez
di és visz. végig isn tá  a m agyar protest árts egy 
hadtört éneimet.

Hajira van még a IV., V. és Vi l i .  osz tá ly  
tanterve, ahol legnagyobb a veszedelem. A
IV. osztály hit- és erkölcstan tanhái-a. külö
nösen a rendelkezésre álló tankönyvek alapjául 
ugyancsak ösztövér eredménnyel járhat. H i
ába magyarázzuk egy 13 -14 éves gyerm ek
nek azokat a súlyos m ondatokat, amelyek ott 
például az üdvösség rendjéről, vagy Krisztus 
két természetéről találhatók. Az erkölcstan for
mai, csaknem kazuisztikus feldolgozását (ilyen 
és amolyan kötelességek), unja a gyerek és 
nem kap sokat belőle. Röviden: ezen a fo
kon középiskolában ennek helye nincs.

Legfájóbb sebei azonban a középiskolai 
vallásoktatásnak az V. és V II1. osztályban van
nak. Nézzük ezeket egy kissé bővebben;

Az V. osztályban ma is használatos ké
zikönyvek közül a legrégibb a Batizfalvy- Be- 
reczky: Bibliaismcrtetése. E könyv célja, amit 
címével is kifejez, hogy megismjertesLien úgy 
az 0 -, mint az U jtestam entum  könyveivel, be
vezessen annak önálló olvasásába. Itt tehát a 
bibliaismertető, bibliaolvasásba bevezető elv az 
uralkodó. A Bereczky önálló szerkesztésében 
megjelent újabb ily V. osztályos tankönyv már 
nagy alapelvi és tantervi változást mutat: az 
eredeti célkitűzéstől, amit a címében is a 
következőkép fejez ki: »A keresztyénség m eg
alapításának története«. Ebben tehát történelmi 
formában igyekszik a tankönyvi ró rendszerez
ni mindazt az anyagot, amit eddig a biblia 
ismertetés feldoldozott s az ótestameniomi elő
készítő kijelentés fényeinek rövid összefogla
lása után Jézus élettörténetét, tanításának rö 
vid ismertetését és az őskeresztyénség történél 
mét igyekszik nyújtani. Itt egész világosan 
szembetűnő az a törekvés, hogy ez a tankönyv 
bevezetője, helyesebben első foka legyem a 
következő, VI. osztály folytatólagos egyház 
történet tanulásának s ezzel úgy a logikai, mim 
az időbeli kontinuitás biztosítva legyen az V. 
osztálytól kezdve a VH-ig. Itt fel kell tennünk 
azonban, azt a kérdést, hogy. helyes és érdé-
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mes volt-e a Biblia olvasásába bevezető irányi 
elv alkalmazását feladni a történelem kedvéért, 
figyelembe véve azt is, hogy a VI. osztályú, 
ugyancsak m a egyedül használatos Bereczky - 
féle tankönyv az egyháztörténet tárgyalását 
természetszerűleg annak kezdetétől veszi fel, 
visszamenve az egyházalapításig, sőt. röviden 
összefoglalva még az egyházalapítás ó- és új- 
testamentomi előkészítéséről is szól. Az em
lített, Bereczky önálló szerkesztésében m egje
lent s újabban 1934-ben II. kiadást is elért 
tankönyvben figyelemreméltóan érvényesül is 
ez a bibliai bevezető irányelv: bőségesen szól az 
Ötestamentom egyes részeiről is (pl. Leviticus: 
az izraeliták istentisztelete).

Egészen háttérbe szorul azonban ez az 
irányelv az 1933-ben Dr. Gaudy szerkeszté
sében megjelent, ugyancsak »A keresztyén ség 
m egalapításának története« című tankönyvé
ben. Ö már, amint a könyv bevezető fejezetei 
m utatják, az egész anyagot vallástörténeti ke
retbe állítja s szól itt a vallásosság első meg
nyilatkozásaitól kezdve az iráni, kínai, stb., 
végül is a görög-római vallásokról is, habár 
meg kell itt jegyeznünk, hogy egy ily kisebb 
vallástörténelmi bevezetést éppen az előző IV'. 
osztályban kaptak  a növendékek aj hit- és er
kölcstan néhány első fejezetében. Ezután az 
ótestamentomi anyagot egészen rövid ep, mind
össze kilenc oldalon tárgyalja- Az újtestamen- 
tomi résznél azután — úgy, mint Bereczky 
is1 2 * a történelmi irányelv mellett a rendszere
zésnél logikai szempontokat is érvényesít (Jé
zus példázatai, hasonlatai, tanítása), ami egyéb 
ként az ótestamentomi résznél is sizembeszökő 
és természetes is, hiszen úgy az ó-, mint az 
újtestamentomi anyag a m aga tartalm i adott
ságában olyan sokféle ágazati!, hogy ennek 
történelmi form ába szorítása vagy erőszakolt, 
vagy hiányos lenne.

Ilyenformám tehát a feldolgozandó anyag- 
adott tartajm a is önként inkább kívánkozik 
a bibliai bevezető (Bibelkunde) formába, mely 
az Újszövetség üdvtörténeti szempontból fon
tos könyveit önállóan tárgyalná, röviden, idő
szerűen és középiskolai értelmi fokon, felvet
vén az egyes könyvek tartalmi, keletkezési, kri
tikai és üdvtörténeti jelentőségének kérdését. 
Ezt kívánná az ily középiskolai fokon legfon
tosabb vallásos nevelő szempont is. Ez pedig 
azt mondja, hogy egyházunk form ai alapel
vének megfelelően a Szentírás (s nem csak 
az l jtestamentom) olvasását mindenckfelett 
előkészíteni és elősegíteni kell, sőt a tanulót, 
ennek mindennapos olvasására ránevelni a 
legalapvetőbb feladata a  középiskolai vallásos 
nevelésnek. Hogyan tehetjük most m ár ezt, ha 
a jóformán örökös vallás- és egyháztörténelmi 
tanulmányok mellett ezt az egyedüli V. osztály
beli. alkalmat is elszalasztjuk a rra  nézve, hogy 
a növendéket a Szentírás önálló, értelmes el
mélyedő olvasására, építő tanulmányozására 
kiépítsük. Aki a^t mondja, hogy a közéípisko- 
lában nincs szükség erre, attól a vallástanár-

tól aligha kérdeztek, vagy még rosszabb, alig
ha mertek kérdezni a tanítványai például olyas 
formát, hogy a teremtéstörténetben hogyan lett 
előbb világosság, azután a nap és az égitestek. 
És ami még a legjellemzőbb: felnőtt, művelt 
emberek is neki-neki szegezgetnek ily kérdé
seket az ember mellének, amely mögött szem- 
m elláthatólag az a meggyőződés van, hogy 
ezek mind olyan sötét dolgok, amikkel jobb 
nem foglalkozni. Mindennél elevenebb vád ez 
a tanterv ezirányú alapvető hibája ellen. (N a
gyot csodálkoznak aztán, mikor hallják, hogy 
az egész terem téstörténetet lehet, sőt kell is 
b írá lat alá venni és egészen szépen kihámoz
ható belőle az az igazság, amely a keirfesjzt.yén 
vallásos világképpel és meggyőződéssel m eg
egyezik, sőt azt meg is alapozza. Ugyanígy 
például nincs csak az a kissé művelt cmbeír 
is, aki szent írásolvasása révén a szinoptikus 
kérdés több fontosabb elemével ne találkoznék. 
Ez is többféle szempontból végzetes követ
kezményekkel járhat a csírázó hitéletre, kel
lő felvilágosítás nélkül.
(Folytatjuk.) R e z e s s y  Z o l t á n .

Nem hagyhatom szó nélkül.
1. Az egyetemes gyűlés 1935. évi 65. §-a

azt a határozatot hozta, hogy: »szórványokban, 
ahol 1 2 tanuló van, havi egy, ahol 3—5 tanuló
van, havi két, ahol 5 15 tanuló van, havi h á 
rom a kötelező vallástanítási órák minimuma. 
Igen szép és bölcs határozat ez, mely azonban 
pénzügyileg nincsen alátámasztva. Hiszen a 
kötelező, havi egy órai szórványbeli vallásta4- 
ni tás útiköltségének a m egtérítésére sincs fe*- 
dezet. Tessék csak a hitoktatói jelentésekből 
az igényelt költségeket megállapítani s azt. 
előlegezni, a kiszállásokat az illető iskola igazi
gatóságával is ellenőriztetni, akkor a pénz
ügyi akadályok elhárulása után intenzívebben 
indulhat meg a lelki munka. A nemzetnek csa*- 
ládot nevelő és eltartó, hátralékokkal s nehéz 
anyagi gondokkal küzdő ev. lelkész legtöbb
je e nélkül nem tud megfelelni e ren d el köz és«- 
nek, — m ert nincs m ib ő l...

2. Farkas Zoltán kölesdi lelkésztársnnk- 
nak »A lelkészfizetések központosítása« c. elő<-
tanulmánya figyelembevételével azonnal meg 
kell indítani a mozgalmat ennek keresztülvi
telére, m ert mindnyájunk által ismert szégyen
teljes és tarthatatlan  állapotok vannak a lei- 
készfizetések aránytalansága, kivetése és bér 
hajtása terén. H a égő házban életmentésről 
van szó s a tűzoltó az ajtón m ár nem 4ud 
berohanni, az ablakot veri be és azon keresztül 
menti, meg az elalélfat. H át ne késlekedjünk 
a közöny és a nemtörődömség, esetleg az ön
zés ablakát bezúzni!... Ezzel együtt 400—600 
lelkes filiák is any ásítva, lelkészt, a szórványok 
missziói segédlelkészt nyerhetnének s így az 
ifjú Timótheusokat, hitoktatókat is a várva 
várt evangélizáló m unkába állíthatnók. Az őszi-
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szes m agyarhoni cv. hívekre, személyüké» egye
nes állami adójuk alapján arányosan kirótt ev. 
egyházi és iskolai adóból fedeztetnének az ösz- 
szes egyházi és i-kolai tisztviselők fizetése és 
az összes egyházkormányzati (egyházmegyei, 
kerületi, nyugdíjintézeti, stb.) költségek. M ind
ezeket az ál lám pénztárak közadók módjára 
szednék be. Sürgősen meg kellene állapítani 
a szükségletet és a fedezetet. A kivetési kulcis 
megállapítása és a szükséges hiteles adatok 
beszerzése végett (pl. a megadóztatandó hívek 
lélekszáma, egyenes állami adója, stb.), egyház
megyénként egy lelkész és egy világi szakem
ber szálljon ki minden egyházközségbe és fi- 
1 útba s a helyszínen vegye fel az adatokat.

3. Az egyetemes gyámintézet vezetősége 
újból kiadta a »Gyámintézet« c. lapot s m ár 
is vagy 500 pengő ráfizetése van, melynek 
m egtérítéséért a püspöki körlevél útján adomá
nyokért esedezik, sőt bejelenti, hogy újabb
30.000 példányt fog szétküldeni, mely majd 
szintén vagy 500—1000 pengő deficitet ]>ro 
dukál. Hová fog ez vezetni? H a nincs rá ele
gendő fedezet, ha nincsenek előfizetők, nem 
kell a lapot kiadni, m ert ennek árából egy kis 
imaházat fel lehet építeni. Pl. a  némedi tem|p- 
lom összeomlásáról s egyéb gyám plításra szo
ruló gyülekezetek, missziói központok ügyek 
ről gyorsan és pontosan tájékoztatott és tá 
jékoztat bennünket a m agyar Harangszó, az 
Evangélikus Klet s a német nyelvű GottholdL 
A rombadőlt némedi templom képét az E van

gélikus Klet hozta elsőnek.) A meglevő la
pokat kell megerősíteni, melyek szükség esetén 
ingyen példány s röpirat melléklet kibocsátásá
val külön költség nélkül — is szolgálhatják 
a gyámintézet nemes törekvéseit. V. Z.

H Í R E K .

HATVANAD VASÁRNAP.
Lukács ev. 8:4—15.

Senki nem látja józanabbal, hogy ntilyen élet
földek várják a hulló Ige-rnagot, mint az örök 
Magvető. Nem nézi az érdemtelenséget, nem
az értéktelenséget, a gonddal telítettséget, go
noszság, szív kemény ség, a világnak való öriilés és 
a gyönyörűségek keresése fölött is elnéz türelmes 
szelídséggel s csak szórja, szórja a magot anyák, 
apák, tanítók, lelkészek, hívők által mindenkinek. ..

Boldogok, akik befogadják.
De senki sem tud úgy várni, remélni, niint a 

Magvető. Mi bűnös emberek, már régen íté
letet mondunk mások terméketlen életföldje felett 
s lemondunk a megújulás lehetőségéről, de a Mag
vető, aki ismeri az Ige termékenyítő csodáinak ti,'1* 
kiíf, várja, reméli a változást. A Szentlélek sugároz 
ránk egyre és sokaknál, akiknél köves, tövises, átszeli 
volt az élet, akár látott,akár láthatatlan folyamatban, 
lassan minden átcserélödik.

Boldogok, akik megtermik életük drága gyümöl
csét.

— Közgyűlések. A pesti evang. magyar egyház- 
község évi rendes közgyűlését február 9-én tar
totta. Dr. Tomcsányi V- Pál felügyelő megnyitó 
beszédében az egyházközség templomépítési prog- 
rammját ismertette. Kemény Lajos igazgató-lelkész 
részletes évi jelentést terjesztett elő, melyből a 
közgyűlés örömmel vette tudomásul, hogy az egyházi 
élet örvendetes fejlődése az elmúlt évben is tovább 
folytatódott, növekedett az úrvacsorázók száma, kétsze
resere emelkedett, több, mint 15.000 P-re az adakozások 
összege, sőt az egyházi adók bevétele is felülhaladta az 
előirányzatot, ami mellett kiemelendő az, hogy egyházi 
adóért egyetlen esetben sem kellett végrehajtást el
rendelni. Az evangélikus fiú- és leánygimnázium
ban az evangélikus és református tanulók száma új
ból emelkedett, ma már 78.5°,0. Az egyházközség 
az angyalföldi templomalap javára az elmúlt évben kö
zel 40 ezer pengőt tartalékolt.

Az óbudai egyházközség közgyűlése elhatározta, 
hogy a lelkész-hitoktatói állást kettéválasztja és 
önálló vallástanári állást szervez.

— Diakonisszaavatás. Felemelő, szép ünnep volt
a í ebruár 9-én a deáktéri templomban tartott dia
konissza-avatás. A teljesen megtelt templomba a 
Fébé diakonissza egylet 62 diakonisszája vonult be 
s foglalta el az oltárkörüli helyeket. A bevezető szol
gálatot Zulauf Henrik lelkész végezte, az Igét D. 
Kaffay Sándor püspök hirdette 1. Thessalonikai levél 
1 :6—10 alapján az igének és a szeretetnek való szol
gálatról. Ezután a felavatandó 15 diakonissza állt 
az oltár elé, elkötelezte magát áldott szolgálatra s 
a gyülekezet imádságától kísérve ajánlotta életét 
a szent munkára. Végül a püspök egyenként felavatta 
és megáldotta őket. Maradjon meg az áldás önfelál
dozó és szolgáló életükön Isten kegyelméből mindi- 
végig. 1

— Kitüntetés. A kormányzó Sztranyavszky Sán
dor képviselőházi elnöknek, a dunáninneni egyház- 
kerület felügyelőjének az I. osztályú érdemkeresztet 
adományozta.

— Sass Béla temetése. A pesti evang. magyar 
egyház nyugalmazott vallástanárát, Sass Bélát íeb- 
ruár 12-én temették a farkasréti temetőben. A gyász
beszédet Dr. H. Gaudy László vailástanítási igaz
gató, a sírnál az imát és áldást ßroschko G. A. mon
dotta. Több búcsúbeszéd is hangzott el az egyház 
régi és buzgó munkása felett.

— Templomépítés megkezdését határozta ei a 
szegedi egyház. A gyűjtés megindult.

— Hódmezővásárhely. A szegedi és vásárhelyi 
egyházak annak emlékére, hogy száz esztendővel ez
előtt, 1836-ban Major József vásárhelyi lelkész a 
szegedi hívek kérésére megalakította az akkor még 
csak 54 lélekből álló szegedi fiókegyházat, f. ho 
2-án jubileumi ünnepségeket tartottak. Délelőtt szó
székcsere volt. Egyed Aladár föesperes Vásárhelyen 
hirdette az Igét, Kekeo András vásárhelyi lelkész 
pedig a szegedi jubileumi istentiszteleten prédikált. 
Délután a szegedi egyház Fodor Jenő kormányfő- 
tanácsos, másodfelügyelö vezetése alatt 24 tagú kül
döttséggel kereste fel a vásárhelyi egyházat s dél
után 4 órakor a vásárhelyi templomban hangversenyt 
tartott. Kendeh György s. lelkész imája után Fodor 
Jenő üdvözölte a vásárhelyi egyházat. Kiemelte, hogy 
a vásárhelyi egyház, mely 100 évvel ezelőtt oly 
testvéri készséggel teljesítette a szegedi kis evan
gélikus közösség kérését, mindig számíthat az azóta 
lélekszámban és hitben megerősödött szegedi egyház 
hálájára és szeretetére. A hangversenyen Varga Ili, 
Komáromy Miklósné, Prikop3 Jánosné, Benkö Magda, 
vitéz Magyar János, Supala János és Griecs Pál, 
Egyed Aladár föesperes szerzeményeit adták elő, 
melyeket maga a szerző kísért orgonán. Szabó Gá
bor tábori fölelkész és Miszlay István verseikből 
olvastak fel. A hangverseny végén Dr. Genersich An
tal e. ü. főtanácsos, a vásárhelyi egyház felügyelője 
szíves szavakkal üdvözölte a jubiláló szegedi egyházat 
s történelmének új évszázadaira Isten áldását kérte.
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Az ünnepély után a vásárhelyi nőegylet teával ven
dégelte ipeg a szereplőket és a szegedi egyház kül
döttségét, akik magukkal vitték gyülekezetükbe a vá
sárhelyi hívek szeretetét és azt az érzését, hogy a 
két egyház régi kapcsolatainak felújításával és ki- 
mélyítésével Istennek tetsző jó munkát végeztek.

— „Isten felé“ című prédikációs könyvemet 5 
P. 50 fill leszállított áron tudnám szállítani mind
azoknak, akik a fenti összeget címemre elküldik. 
Paulik János nyíregyházi ev. lelkész.

— A budapesti evang. leánygimnázium január 
17-én szülői értekezletet tartott, melyen nagyszámé 
szülő jelent meg. Dr. Siftár Kamilla iskolaorvos 
az egészséges életről adott elő, majd Ruzicska László 
tanár beszámolt az iskolának kőszegi gyermeknya- 
raltatásáról, s vetített képekben mutatta be ennek 
helyét, környékét és eseményeit. Egyúttal bejelentet
te az iskola, hogy e nyáron megismétli e nyaraltatást. 
A szülők hálával fogadták a beszámolót, s nagy 
lelkesedéssel üdvözölték az újabb nyaraltaáts gon
dolatát. Legközelebb részletes tájékoztató jelenik 
meg, melyet az iskola minden érdeklődőnek kész
séggel megküld. Részt vehetnek a leánygimnázium 
tanulói s más hasonló iskolába járó, 10—18 éves 
egészséges tanulóleányok. A havi költség 100 P. 
Az elhelyezés a kőszegi leánynevelő intézetben tör
ténik a legmegfelelőbb helyen és környezetben.

— „ \ nagy reformátor* címmel Szabó József győri 
leikész, a Harangszó szerkesztője Luther népies élet
rajzát írta meg s a győri egyházmegye belmissziói 
szövetsége kiadásában útra bocsátotta. Lapunk elő
ző számban már méltattuk a könyv értékét és je
lentőségét. Ebből a könyvből mindenki igazán meg1- 
ismerheti a nagy reformátort. Különösen kiemelkedik 
a mindvégig érdekesen és könnyen megírt könyvből 
a 4. fejezet, mely a Luthert és reformátori munkáját 
ért különböző vádakkal foglalkozik. A 96 oldalas, 
szép kiállítású könyv, mely 28 képet is tartalmaz, 40 
fillérért kapható. Tíz példányon felüli rendelésnél 
tC",o engedmény. Ára bélyegben is beküldhető a 
HarangsZó szerkesztőségébe, Győr.

— Jelentések az imahétröl. A folyó évben sok
kal több helyen tartották meg az egyetemes imahe
tet, mint az előző években, amint azt sok jel tanúsít
ja. A jelentések azonban még csak igen gyér szám
ban érkeztek be. A magyar bizottság arra kéri 
tehát mindazokat, akik az egyetemes imahetet meg
tartották, hogy a szétküldött világszövetségi felhívás
ban előírt összefoglaló jelentést szíveskedjenek mi
előbb beküldeni a mozgalom titkárához, (dr. vitéz 
Usia Sánaor máv. igazgatósági főorvos, Budapest, 
VI., Andrássypút 83. fszt- 2.). A (perselypénzéket 
dr. Somogyi Imre lelkipásztorhoz (Budapest, VII., 
Amerikai-út 33.) kell beküldeni, postatakarékpénztári 
csekkszám: 26704.

— Pályázat. A pestmegyei ág. h- ev. felső egy,- 
házrr.egye elnöksége pályázatot hirdet a nagytarcsai 
missziói egyház lelkészi állására. Fizetése: 1. Ter
mészetbeni lakás. 2. Készpénz: évi 2400 pengő- 3. 
Hat (6) hold föld haszonélvezete. 4. Iroda fűtése és 
világítása. 5. Irodai és úti átalány- 6. Stóla. Szol
gálati nyelv magyar és tót. A szabályszerűen felszerelt 
kérvények f. évi február 20-ig a főesperesi hivatal
hoz, Aszódra küldendők.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
'A győri ág. h. ev- egyházmegye elnöksége pár 

lyázatot hirdet a bezi-enesei egyházközség magyar 
nyelvű lelkészi állására. Díjlevélbeli illetmények: la
kás udvarral, kerttel és melléképülettel; 146 P. 16 
fill, készpénz; 2.342 kg- búza; 2.169 kg. rozs; 528 
kg. árpa; 576 kg. kukorica; hat öl keményfa házhoz 
szállí va; hivatalos fuvarok; 19 kát. hold 1380 négy
szögöl szántó; 851 négyszögöl rét; stólák. Kellően 
felszerelt kérvények 1936. március 2-ig bezárólag 
az esperes! hivatalhoz, Lébény, Moson m. küldendők.

Juliamajor és Lébény, 1936. február 3.
Szalaiy István Németh Károly
egyhm. felügyelő. esperes-

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
Az arad-békési ág. hitv. ev- egyházmegye el

nöksége pályázatot hirdet a gerendási egyházköz
ség lelkészi állására. A lelkészi szolgálat nyelve 
tót és magyar. Az állás javadalma: szabad lakás, 
mely az egyház által tatarozandó és tisztán tartandó. 
All pedig e lakás); 3 szoba, iroda, nagy veranda, elő-1 
szoba, konyha, éléskamra és a szükséges melléképü
letekből, négyszáz négyszögöles kertből. 8000 azaz 
nyolcszáz arankorona (928 pengő) havi részletek
ben az egyház pénztárából előre fizetve, 50 arany
korona (58 pengő) stóla megváltás az egyházi pénztár 
által fizetve. Állami kongrua (800 pengő). Kellően 
felszerelt kérvények 1936. március elsejéig bezárólag 
alulírott espereshez küldendők.

Békéscsaba, 1936. február 10.
Dr. Krayzp.il Miklós Dr- Szeberényi Lajos Zs-
egvhm. felügyelő. esperes-

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 

útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

UJ LEXIKONOK!
6 kötetes »Uj Lexikon«. Az 1. kötet 
most jelent meg. Egy-egy kötet 
P. 15.—
»Révai Kis Lexikon« egy kötetben. 
Előfizetési ára P 12.—.
Havi részletfizetésre is kaphatók. 

S C H O L T Z Testvérek könyvkereskedésében.
Budapest, IX., Ferenc-krt 19—21. 

Ismertető füzettel kívánatra készséggel szolgálunk.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve'

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b- — F.: Farkas L*
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TARTALOM: Régi hűség — Drbv.: A presbitériumok hatásköre. — Ma 
Mikiás Mihály és „Figyelő“ : Az evangélikus napilap kérdése — Rezes 

vallástanitás reformjához. — V. Z.: Nem hagyhatom sz

rcsek Jánosné: Evangélikus nevelés, 
sy Zoltán: Irányelvek a középiskolai 
ó nélkül. — Hírek.

R É G I  H Ű S É G .
Egyházi életünkben sokszor beszélünk a 

hűségről. Sokszor panaszoljuk, hogy fogyat
kozik az emberekben az egyházhoz való oda- 
taitozásnak állandó érzése. Nemcsak akkor le
het ennek jeleit látni, ha valakinek vallásos 
meggyőződéséért síkra kell szállani, vagy ha 
felekezeti hovátartozása m iatt mellőztetést vagy 
sérelmet szenved, hanem általában megcsök- 
kentnek látszik az egyháztagok egyéni életé
ben az az érzés, amit hűségnek neveznek.

Kétségtelenül gyakran vannak olyan je
lek, amelyek ezt a  panaszkodást megerősítik. 
Mégis egyoldalúságnak kell m ondanunk azt, 
ha csak a hűtlenség jeleiből következtetünk és 
ugyanakkor nem vesszük vizsgálat alá azt is, 
hogy vannak-e és mennyiben vannak jelei a 
hűségnek, a kitartásnak, az egyház megbecsü
lésének. A dolog természetéből folyik, hogy 
nagyobb feltűnést kelt minden hűtlen lany- 
haság éppen úgy, mint ahogy az életben is 
mindig nagyobb feltűnést keltenek a gonosz 
és fájdalmas cselekedetek, mint az egyszerű 
és szerény erények. Pedig egészen igazságtalan 
dolog volna azt állítani, hogy ebben a világ
ban nincsen semmi jó, semmi önfeláldozás és 
semmi szolgálat.

Az egyházhoz való hűség elleni vétkezés 
azonban mai helyzetünkben kétszeres súllyal 
bír, mert veszélyeztetett helyzetben, meggyen- 
gítetten . sokkal veszedelmesebb jelentőségű 
minden legkisebb hűtlenség. Ma minden erő
re szükség van, hogy az egyház teljesíthesse 
azokat a  kötelességeket, amelyeket az evan
gélium U ra  a világba állított és ezért m ár 
m aga a közönyösség is veszteséget jelent, m ert 
olyan erőket von el, amelyek használni tudtak 
volna. Egészen helytelenül gondolkozik az, aki

egyéni szabadságának tartja , hogy részt ve
gyen, vagy ne vegyen rés :t egyháza életében, 
mert ez a felfogás odaszegődik azoknak a tár 
borába, kik számításon kívül hagyják az élet- 
m egjavításnak azt a jelentőségét, amelyet az 
Evangélium és annak egyházai a földi emberek 
életének minden napjaiban képviselnek és kép
viselni akarnak.

Mint messzi fényesség, úgy villan fel ezek
ben a napokban a hűség, amelyik a m agyar 
protestantizmus életéből a világ-protestantiz
mus életébe bevilágít. Senki nem kíván ma 
olyan hűséget, annyi szenvedést, olyan életál
dozást, m int amennyivel két és fél századdal 
ezelőtt a m agyar protestáns lelkészek hordoz
ták a  gályarabság láncait. De ennek a régi 
lángnak bizonyságtétele még mindig b ír any- 
nyi erővel, hogy intsen és figyelmeztessen 
mindnyájunkat, hogy nem egyéni szabadság 
kérdése a hűség, vagy önkénye a hűtlensége 
hanem hogy annak hosszantartó hatása és kö
vetkezménye van: erősít vagy gyengít, előre 
visz vagy hanyatlásba vezet azért, mert túl
éli földi életünket és át hat a jövendőbe is. 
Az egyház örökkévaló kincseket őriz, melyek
nek nem szabad elveszni az emberiség életé
ből és aki gyengíti ezt az őrállást, vétkez k 
a jövendő ellen, amelybe a világ megjobbulása, 
Isten országának eljövetele van helyezve.

- Mennyi szív hűsége erősödött meg és 
mennyi tüzecske gyulladt meg ennél a régi 
tűznél, mely a gályarabok szenvedéseiből fény
lik felénk. Áldással emlékezünk reájuk. Bár 
ina is meg tudná szégyeníteni és bemelegíteni a 
közönyösök lelkét és m egbátorítani a  hűségCr 
sekét.
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A presbitériumok hatásköre.
Azok után, amit előző közleményeimben 

a közgyűlések hatáskörére vonatkozóan a ja 
vaslatban benne lévő intézkedésekről elmon
dottam, szóljunk arról is, ami a javaslat je 
lenlegi alakjában nincs benne a közgyűlések 
hatáskörében, vagy, ha úgy tetszik: hiányzik 
abból.

i. Az E. A. 135., 157. §§-ai kötelezik az 
esperest, püspököt, egyetemes felügyelőt, hogy 
a vezetésük alatt álló megye, kerület, egyete
mes egyház állapotáról, a felmerült fontosabb 
mozzanatokról, intézkedésekről a közgyűlésnek 
kimerítő jelentést tegyenek. Az E .A . 87., 114-,, 
15°. §§~ainak azonos a) pontja szerint a köz
gyűlés tárgyalja az adminisztratív vezető je
lentését és annak alapján elrendeli a szükséges
nek mutatkozó teendőket.

Ez természetes, magától értetődő tényke
dése, illetve hatásköre a közgyűlésnek. És a ja 
vaslatban még sincs benne! Vitatni Lehet 
ugyan, hogy a javaslat által nem érintett és 
így hatályban m aradó E. A. 94., 135., 157- 
§§-ainak rendelkezése értelmében, — valamint 
a javaslat 37., 45., 55. §§-ainak azon rendel
kezéséből, hogy a presbitérium  működéséről 
az esperes, püspök, egyetemes felügyelő-jelen
tés kapcsán jelentést tesz: ez önként értetődő- 
leg a közgyűlés hatáskörébe tartozik, szükség
telen azt külön is kiemelni. Csakhogy ennek 
az önként értetődésnek ú tját vágja a javas
lat 37., 45., 55.§§-ainak az a rendelkezése,hogy 
minden, ami a 35., 45., 53. §§-ok szerint nincs 
a közgyűlésnek fenntartva, avagy más egyházi 
szerv hatáskörébe utalva, a presbitérium ha
táskörébe tartozik. H a még ehhez hozzávesszük 
azt, hogy a 35., 43., 53. §§-ok azonos a) pontjai 
értelmében a közgyűlés csak az általános te r
mészetű elvi jelentőségű ügyekben határoz és 
hogy az adminisztratív vezető jelentése, intéz
kedése, javaslata a dolog természete szerint 
túlnyomórészben konkrétum: meghatározott
egyes esetek felsorolása, b írálata vagy elinté
zése, reájövünk, hogy a jelentések tárgyalása 
és az e felett való határozás hová tartozás a, 
legalább is a javaslat jelenlegi szövegezése mel
lett nem túlságosan világos.

Ezt a kérdést nem lehet ebben a vitás 
állapotában meghagyni. Vitán felül áll, hogy 
az adminisztratív vezető jelentése és annak bí
rálata, a szükséges intézkedések feletti határo
zat a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A 35.,
43., 53- §§~ok a) pontjainak jelenlegi szövege 
elé be kell szúrni a következő m ondatot: tá r
gyalja az — esperes, püspök;, egyetemes fel
ügyelő — jelentését és annak alapján elren
deli a szükségesnek mutatkozó teendőket. Hogy 
pedig ebből ne legyen hatásköri összeütkö
zés, kimondandó az is, hogy a közgyűlés /a 
»szükséges teendők« tekintetében csak elvi ha
tározatot hozzon. Döntse el, hogy szükségesi-e 
az adott esetben valamely irányú intézkedés,

vagy nem? H a igen, úgy utasítsa a presbiter 
riumot a megfelelő intézkedés megtételére.

2. Az >E. A. 87. §• e) 114. §. f) 157,
f) pontjai értelmében a közgyűlés tárgyalja 
az egyes bizottságok és tisztviselők jelentését, 
valamint a benyújtott indítványokat, felebbe- 
zéseket, panaszokat és a  szükséghez képest in
tézkedik. Mi lesz ezekkel az új rendszerben?

Az egyes bizottságok a presbitérium  fel
állításával megszűnnek s így a jelentésiek egy
szerűen kiesnek. Az indítványokat, panaszokat, 
kérvényeket az adminisztratív vezető a tárgyuk 
szerint illetékes közgyűlés vagy presbitérium elé 
terjeszti. A felebbezéseket a presbitériumok in
tézik el. M arad tehát a tisztviselők jelentése. 
Ha a tisztviselők nem a közgyűlésnek teszik 
meg jelentésüket, úgy a javaslat által újonnan 
bevezetett közgyűlési hatáskör: a tisztviselők 
feletti felügyelet elveszti tárgyi alapját, üres 
írás marad. Viszont, ha a  tisztviselők a közgyű
lésnek teszik meg jelentésüket, úgy át van 
törve az a generális elv, hogy a közgyűlés 
csak elvi jelentőségű, általános természetű dol
gokkal foglalkozhat, mert hiszen a tisztviselő 
jelentése természetszerűen csakis konkrétum 
lehet.

A helyes megoldás talán az volna, hogy 
a tisztviselő jelentését a presbitériumhoz te
szi meg, mely tartozik azt a közgyűlés elé ter
jeszteni s ezzel kapcsolatban jelenteni is, hogy 
a tisztviselői jelentésben foglaltakra mily in
tézkedéseket tett.

3. Az előző pontban elmondottak önként 
szolgáltatják a közgyűlési hatáskör egy jelen
tős hiányát: mi a joga a közgyűlésnek a  presu 
biterium jelentésével kapcsolatban? E kérdés
sel jutunk el az egész új intézmény legfájo- 
sabb és egyben legfontosabb pontjához: mi
lyen viszony áll fenn a közgyűlés és a pres
bitérium között?

Ezt a kérdést, mely kétségtelenül a lét vagy 
nemlét problém áját hordja magában, a javaslat 
kiifejezetten nem dönti el. Sőt, ha az egyes 
rendelkezéseket próbáljuk ezirányban egymás
mellé sorakoztatni, azokból sem lehet kiolvas
ni határozott rendelkezést. Beállítása szerint 
a közgyűlés és presbitérium egymástól függet
len, egymásnak nem felelős és nem alárendelt 
szervei az egyháznak. Nem derít világossál- 
got a kérdésre a  37., 45., 55. §§-ok azon ren 
delkezése sem, hogy a presbitérium működé
séről az adminisztratív vezető jelentése kapósán 
a közgyűlésnek évenként jelentést tesz. Nem 
pedig azért, m ert nem mondja meg, hogy a 
közgyűlésnek milyen joga van a  jelentéssel 
szemben. Az a tény pedig, hogy a presbité
rium nem közvetlenül tesz jelentést, hanem ez 
az adminisztratív vezető jelentésén keresztül jut 
a közgyűlés tudomására, a rra  enged következ
tetni, hogy a javaslat szerint a két szerv nem 
is érintkezhetik egymással, legfeljebb az 
adminisztratív vezetőn keresztül.

A javaslat szövegezésében úgy a közgyűlés, 
mint a presbitérium, teljesen különálló, egy-
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mással szinte párhuzamos életet élnek. És e 
két életnek, e kétirányú működésnek a  te r
vezet szerinti megosztottságában nincs/ közös 
érintkezési pontja! Nem változtat ezen az el
különültségen az, hogy úgy a közgyűlésnek, 
mint a presbitérium nak ugyanazonos elnöksé
ge van. Ugyanis a javaslat nem ad módot 
a közös elnökségnek arra, hogy a  két szén' 
között közvetíthessen.

Itl valami hiba csúszott be. Az elméleti 
elgondolás és a gyakorlati m egvalósítás nem 
egészen fedik egymást. Félni lehet, hogy ez 
a merev elkülönítés, ez a sehol nem találkozó 
szétosztottság a gyakorlatban államot fog ered
ményezni az államban. Szükséges tehát a  ja 
vaslat olyan irányú módosítása, mely módot 
ad arra, hogy a két szerv működésének össz
hangja biztosítva tegyen. Nem elegendő az, 
hogy a közgyűlés m egszabja a m agasabb 
irányelveket, meghozza az általános érvényű 
rendelkezéseket, hanem gondoskodni kell arról 
is, hogy a határozatot meghozó közgyűlés a 
rendelkezés megfelelő végrehajtását a presbi
térium részéről ellenőrizhesse, szükség esetén 
határozatainak érvényt szerezhessen.

drbv.

Evangélikus nevelés
Nemrégen olvastam egy misszionáriusnő 

életrajzát. Gyermekeit m agasabb iskolák vég
zésére messze idegenbe kellett adnia. Mikor 
ezt olvastam, fájdalm as érzéssel kellett arrla 
gondolnom, hogy sok nehézsége közt bizonyos 
tekintetben könnyebb volt a sorsa, mint ná
lunk sok falun élő evangélikus édesanyának: 
gyermekeit biblikus, keresztyén szellemű inter- 
nátusokba adhatta és nyugodt lehetett, hogy 
abban a szellemben nevelkednek tovább, amely- 
lyel otthon is igyekezett őket kövülvenni.

Evangélikus szülők sokszor nagy útakat 
tétetnek meg gyermekeikkel, hogy evangélikus 
iskolákban és intézetekben neveltethessék őket, 
abban a reményben, hogy hitben és evangélikus 
világnézetben megerősödve kaphatják őket visz- 
sza. Reménységükben azonban sokszor csalat
koznak. Iskoláinkban és internátusainkbati az 
a »vallásos és hazafias« szellem uralkodik, am e
lyet az állam is megkíván iskoláitól, de nehe
zen találunk speciálisan evangélikus szellemet, 
melynek középpontja Jézus Krisztus, pedagó
giájának célkitűzése Krisztus követése és esz
köze a bibliaolvasás.

Azt hiszem, ennek a hiánynak legfőbb oka, 
hogy intem átusainkban, mint iskoláinkban ál
talában, sok a más felekezetű gyermek; annyi
ra hiányzik belőlünk a missziói érzék, hogy 
félve őrködünk afelett, hogy valahogy olyat ne 
kapjon nálunk az idegen felekezetű gyermek, 
ami speciálisan a mi tulajdonságunk. H a zár
dába kerül egy evangélikus gyermek, min
dent elkövetnek, hogy megkedveltessék vele

a katolicizmust és áttérítsék. Mi ettől annyira 
idegenkedünk, hogy a másik túlzásba esünk- 
Ha tényleg meggyőződésünk, — s úgy kell 
lennie, ha igazán evangélikusok vagyunk, — 
hogy »az én vallásom a Krisztus vallása«, mint 
egy szép költemény mondja, akkor kívánnunk 
és munkálnunk kell, hogy egyházunk tiszta 
krisztusi tanításait és gondolkodásm ódját meg
ism ertessük mindazokkal, akik közelednek hoz
zánk. Lehet, hogy intézeteinknek ez az ú. n. 
elfogulatlan, általános keresztyén szelleme te
szi azokat kedveitekké más felekezetűek előtt, de 
azt hiszem, egyházunk a saját gyermekei ne
velésére állít és ta rt fenn internátusokat és 
nem idegenek számára. Az evangélikus szülő 
különösen, ha szórványban lakik, bizonyosan 
azért adja oda gyerm ekét, hogy minél többet 
szívjon m agába abból, amit sehol máshol nem 
kaphat. A Skót Missziónak van Budapesten 
elemi és polgári iskolája, ahol a tanítást min
den reggel bibliaórával kezdik és ez tudtommal 
nem riaszt vissza még zsidó szülőket sem attól, 
hogy gyermekeiket odaadják. Akik itt isko
láztak, m aradandó benyomásokat hoznak m a
gukkal az életbe.

Az Evangélikus Élet múlt évi május 5-i 
száma hoz »Szebb jövőt« címmel egy cikket, 
az enyémhez hasonló gondolatokkal, amelyet 
nagy örömmel olvastam. A rra hivatkozik, hogy 
ma a  legtöbb család teljesen az iskolára hagy
ja a vallásos nevelést, m ert kiveszőben van 
az ősi, biblikus szellem a családokban. Én még 
hozzáteszem ehhez, hogy ott, ahol a családokban 
megvan az ősi, vagy az új biblikus vallásos
ság, ott m eg annak a folytatását várják az in
tézetektől. Sok szó esik ma a családi áhítatok 
szükséges és áldásos voltáról; az evangélikus 
internátusok adhatnák meg a példát a  min
dennapi bibliaolvasásra.

A diákságban van érdeklődés az Evan
gélium iránt; ezt bizonyítják többek közt azok 
a konferenciák, amelyeket a M agyar Evangó- 
liomi Keresztyén Diákszövetség rendez éven- 
kint Tahiban. Egyesek buzgólkodása folytán 
a résztvevők nagyrésze mindig ugyanazokból 
a  körökből kerül ki, m íg sok iskolában, sajnos, 
nem is vesznek ezekről tudomást. H a nem 
sablonos, lélektelen módon, hanem az élethez 
s az életről szólóan foglalkoztatjuk az ifjúv- 
ságot a Bibliával, akkor az érdeklődés csak 
fokozódni fog.

Ma m ár majdnem minden gyülekezetben 
vannak ifjúsági egyesületek, amelyek munkár 
juk középpontjába helyezik a  Bibliát. Az ide
genben iskolázó diákok ezekből az egyesület
iekből kiesnek; szüleik gyülekezetébe m ár nem 
tartoznak bele, m ert otthon csak vendégek, 
azokban pedig, ahol iskolájuk van, idegenek, 
különösen, ha nem is ott konfirmálnak. Van 
azonban minden ev. iskolának egy papja, a 
vallástanára. Én tőlük szeretném várni és kér
ni, hogy foglalkozzanak az iskolán kívül is 
diákjaikkal, tekintsék gyülekezetüknek különö
sen az idegenből jötúeket; vigyék be az intefr-
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nátus és az egyesek életébe az Evangéliumot. 
Milyen szép lenne, ha minden internátusbán 
volna heti bibliaóra! A cseitkészórákra és sok 
minden egyébre találnak időt, nem jutna heti 
egy óra a  leglényegesebbre, a lélek kérdésére? 
Egész más ez, mint a  hittanóra, ahol nyűgnek 
érzi, különösen a felsőbb osztályos diák a fe
gyelmet, nem érdekli az elő írt anyag s csak 
az osztályzat a fontos: Hiszem, hogy ilyen fog
lalkozás hozzájárulna ahhoz is, hogy a diá
kok komolyabban vegyék a hittanórát. EgéL 
sen más szellem fejlődne itt ki tanár és1 nö
vendékek közö.t, aminek a nevelés nagy hasz
nát venné.

Köztudomású tény, hogy az ifjúság a leg
fogékonyabb minden, tehát az Evangélium 
iránt is. Az, am it itt elmulasztunk, kétszeres 
mulasztás és jóvá nem tehető, miért elszalasz
tott alkalom.

M a 'r c s e k  J á n o s n é .

Az evangélikus napilap 
kérdése.

i.

Az Evangélikus Élet f. évi február ió-án 
kiadott számában két igen figyelemreméltó cikk 
jelent meg e tárgyról. Mindkét illusztris cikk
író teljes m értékben helyesli azt az általános 
óhajt, hogy legyen napilapunk. A megalapítás 
és időszerűség kérdése körül azonban el nem 
hárítható  akadályokat lát mindkettő. E rre  nézve 
bátor vagyok észrevételeimet a következőkben 
előadni:

1. Kívánatos volna evangélikus napilap 
helyett egy »protestáns napilap«. A veszély, 
mely most környékez bennünket közös, legyen 
tehát a védelem is közös. Talán m egférnénk 
egy gyékényein? A csaknem két és fél millió 
protestáns együttes fellépése sokat nyomna a 
latban.

2. A lap ne legyen pártpolitikai lap. Irá 
nya olyan legyen, hogy azt mindenki olvasi- 
hassa. i

3- A lapnak éle ne legyen harcias és 
támadó s főképpen mellőzze a hitvitákat. Szór 
rítkozzék csupán teljes határozottsággal az. el
szenvedett sérelmek kivédésére. Egyházaink be
csülete és történelmi múltja megköveteli tő
lünk, hogy ne legyünk némák. Ez a védelem 
ne ,váljék vitatkozássá, ez a védelem legyen az 
igazság és méltányosság, a mindenkivel szem
ben köteles tisztelet és megbecsülés keresése. 
Ilyen módon semmi esetre sem zúdítanánk ma
gunk ellen olyan áram latot, amely m egfojtana 
bennünket.

4- Szemem előtt lebeg olyanféle lap, mint 
a Nemzeti Újság, csak ne legyen az egyik 
pártnak a lapja sem. Ez a lap is küzdött a 
kezdet nehézségeivel. Most pedig elsőrendű

lapok egyike és más felekezetek részéről is 
tiszteletnek örvend. t

5. A kezdet nehézségei elől nem szabad 
m eghátrálnunk, m ert ezzel olyan gyengeséget 
árulnánk el, mely helyzetünket még súlyosab
bá tehetné, mint amilyen most.

6. Szellemi munkaerőkben nem lenne hi
ány.

7. Az anyagiakra nézve az egyik cikkíró 
túlságosan nagy áldozatokról ír. Két millió 
pengőről szól. Azt hiszem, elég lenne félmillió 
is.

8- A lap alapításához szükséges anyagiakat 
a két és fél millió lelket számláló protestantizmus, 
melynek hívei között találkoznak még jómó
dúak, ők és a kevésbbé tehetősek chsze 
tudják hozni. Csak akarat és okos szervezke
dés legyen — és biztosan meg lesz az ered1- 
mény. A szervezést minden egyes gyülekezet 
csupán m aga eszközölje a saját egyházi szer
vezete által. A szervezés eredményét gyűjtsék 
össze az esperesek és terjesszék fel a központba, 
erre talán legalkalm asabb lenne a Prot. Iro
dalmi Társaság. A beérkezett jelentések, amet- 
lyek bizonyára kedvezők lesznek, tájékoztatást 
fognak adni arról, hogy hozzáfoghatunk-e a 
további munkához.

9. Noha mindenki meg van győződve a lap- 
alapítás szükségességéről, én mégis néhány pél
dát sorolok fel, amelyek mielőbbi cselekvésre 
serkentenek.

a) Két evangélikus község és egy r. kát. 
község a három évvel ezelőtt lezajlott megyei 
képviselőtestületi választásoknál egy körzetet 
képezett. A megállapodás dacára a  két evan
gélikus községből egy ember sem jutott be. 
Két-három napra rá a megyei közgyűlésen a 
pénzügyigazgató jelentést tett az adófizetőkről. 
A két község nagyobbára ev. lakossága 9 2 0/0- 
ot törlesztett, m íg a  nagy, gazdag kát. község 
alig 500/0-ot fizetett. Tehát adót tud fizetni és 
katonát adni, de a  közgyűlésen nincs helye iaz 
evangélikus embernek.

b) Egy városi előkelő evangélikus gyü
lekezet lelkésze emberemlékezet óta tag ja  volt 
a képviselőtestületnek, —- most kétszeri válasz- 
tásnál kibukott. 1

c) Egy budapesti komoly napilap az egyik 
megye választási eredményéről írva a cikknek 
ily címet adott: N megyében 70 bizott
sági tag közül csak kettő protestáns.. Ez a 
».csak« szócska a címben többet mondott, 
mint a cikk maga. Pedig ebben a miegyében 
150/0-nál több a protestáns lélekszámú

H át nem vágyódnak az ilyen esetek a nyil
vánosság után és nem kívánkoznak Urmánczy 
Nándor izzó hazafiságtól fűtött cikkei után, 
melyekkel az elszakított m agyarság védelmére 
kel? Pedig itt a  csonkaállam testén is vannak 
jogfosztottak.

d) A Református Élet f. évi február 2,*d 
számában idézet van Deák Ferencnek a diétán 
elmondott beszédéből, melyben igen erős sza-
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vakkal, még erősebb érzéssel és a  legnagyobb 
bö'lcseséggel a reverzálisokról beszél és nagyon 
elítélőleg nyilatkozik két rém. kát. püsipök eb
ben a kérdésben elfoglalt álláspontjáról. Ez a 
beszédkivonat nem jelent meg egyik lapban 
sem. A haza bölcsének szava elnémult és még 
a rra  sem méltatják, hogy azt papírra vessék.

10. Ismétlem, a protestáns lapnak evangé
liumi lelkületűnek kell lennie, tartalm a,szerény, 
amellett meggyőző és igazságot kereső legyen- 
\ e  támadjon, hanem csak védekezzen s ekkor 
is következetesen szeme előtt tartsa a felebaráti 
^zeretetet, a békességet és főleg tisztelje s 
becsülje a többi vallásfelekezeteket. Ilyen szel
lemben szerkesztett Jaj) nem lehet békebontó és 
rendzavaró s minden bizonnyal mások által is 
megbecsült sajtó lesz. ■

i i. Végül kifejezném azt a gondolatot, hogy 
nem lehetne-e valamely most fennálló napilap
pal szoros kapcsolatba lépnünk új lap alapítása 
helyett?

nagyegyházasi M i k 1 á s M i h á 1 y.

ír.
Nagy érdeklődéssel olvastam az Evangé

l i k u s  Élet-ben megjelent hozzászólásokat »a mi 
napilapunk« annyira régi és ime — állan
dóan időszerű kérdéséhez. A szívemig visszhang
zó, meghatott rokon szén vet érziek olyan őszinte 
S«(). S.-jelek iránt, mint aminő a Fülöp Dezső 
jajszava is. őbenne legalább megmozdult és 
kifejezést keresett az a felelősség, az a termé- 
-zotes szüklségérzet, amely kell hogy minden 
gondolkozó, tisztáidató evangélikusban és pro
testánsban megLegyen.

Ne higyje azonban senki, hogy engem 
valami fellengős szentimentalizruus indít, ami
kor szót kérek. Nagyon jól tudom, hogy ab 
ból a mindannyiunk által óhajtott evangélikus 
(vagy protestáns) napilapból m áról-holnapra 
néni lehet valóság. Viszont éppen az ügy é r
dekében nem szeretném, ha a legutóbbi két 
hozzászólás hideg zuhanya esetleg m egint hosz- 
"zú időre fagypontig hütené ezt a roppant fon
tos, önmagával szemben való tartozását pro
testáns közönségünknek.

A bajt én abban látom, hogy sajnos, a Fü
löp Dezső-féle felismeréshez eddig nagyon ke
vesen jutottak el, aránylag igen kevesen érzik 
át egyházunknak, társadalmunknak ezt a már 
frázissá vált közéleti igényét. És ez. a leg
nagyobb akadálya az evangélikus, vagy akár 
protestáns irányú napilapnak. Szinte teljesen 
öntudat nélkül él, alszik bennünk az a  bizonyos 
>hatodik érzék«, amit sajtóösztönnek neveznék, 
s amely mindenütt a világon olyan naggyá és 
diadalmassá tette például a  zsidó törekvéseket 
(M agyarországon ők még az evangélikusok
nál is kevesebben vannak és világnézetüket csak 
Budapesten egész sor napilap szolgálja). Paraw 
dox állításnak látszik, pedig éppen az ellenkező
je :■ a zsidó sajtó virágzásának példájából tűnik 
ki legvdágosabban, hogy a  sajtó minden iiV-

kább, mint — egyszerű tőkevállalkozás... Csak 
mi, akik a lélek m indenhatóságát hisszük és 
hirdetjük, csak mi állítanánk ezt? A lélek, ha 
akarja, m indig teremt m agának anyagot, anyagi 
lehetőségeket, az anyag egym agában még 
soha nem terem tett lelket! Ezt jegyezzük írue^ 
mindenekelőtt.

Mi mármost a tényleges helyzet? Csak 
az ötszázharmincezer lelket számláló csonkama
gyarországi evangélikusság legalább negyven- 
ötvenezer állandó napilap-olvasót reprezentál 
és ez a szám többszöröl-éré emelkedik, ha tud
juk, hogy a reform átusság, közvetlen hit roko
naink száma túl van az egyésháromnegyejd 
millión! Ezek ma a meglévő lapokat vásárol
ják, azokat segítik fenntartani, látják  el hirde
tésekkel, s tám ogatják sok másféle módon. 
Cgyanezeknél a lapoknál egész dandárja van 
a lelkileg és képesség tekintetében its. minden- 
kép alkalmas szerkesztőknek, közgazdasági, ki- 
adóhivatali, stb. szakembereknek.

Az erők átcsoportosítására volna tehát csu
pán szükség. Ne méltóztassék mosolyogni: tu
dom, hogy ez a »csupán« .igen nagy dolog, 
ezen fordul meg főképpen a kérdés, najjok vagy 
hónapok alatt nem lehet a dolog végéire járni. 
Sőt még egyebet is fel kell említenünk. Nagy 
ellenálló erő a megszokás; a hirdetések — és
pedig éppen a leginkább jövedelmező hirde
tések bizonyos fajtáit egy evangéliumi szel
lemű lapnak eleve el kell utasítania m agától; 
a lelkek mai felekezeti rabszolgasága« sem ki- 

akadály. Mindez száz százalékig igaz, a politi
kai kaucióról, annak az emlegetett »első esz
tendőnek« az áthidalásáról, stb. nem is szólva.

Viszont! Viszont nézzük meg csak annak 
a bizonyos éremnek a másik oldalát is- Iga2, 
hogy a mai csonka országnak éppen elég na
pilapja van, de az is kétségtelen, hogy a tetőtől- 
talpig evangéliumi közgondolkozás s életformálás 
lapja hiányzik a sajtó orcheszteréből. Miért? 
Egyedül és kizárólag szervezetlenségünk miatt, 
az öntudat minimumának hiánya miatt. A 
meglévő lapok csak immel-ámmal barátaink, 
távolról sem értékelik kellőképpen protestáns 
olvasó-tömegeiket. Holott a szónak rossz és 
a közre nézve káros értelmében »klerikális 
állásfoglalásokat nem is kívánunk tőlük. Csak 
azt, hogy napról-napra, ahogyan hozzájárulunk 
fenntartásukhoz —, figyelembevegyék: mi is 
vagyunk, élünk és szolgálni akarunk a nem
zetnek, a társadalom nak, az emberiségnek; 
egyedül csak azt követeljük, hogy bennünket se 
mellőzzenek ott, ahol az új, a jobb, a tisztább, 
erkölcsösebb és önzetlenebb emberi lélek ki
alakítása a  feladat. Bizony, keserű tény, hogy 
a hívő evangéliumi elvekre építő m agyar em
ber még mindig nem jelentkezett a  m aga vi
tathatatlanul jogos kívánságaival.

Csodálatos és érthetetlen közömbösséggel 
egészen másokra hagyatkozunk abban a tekin
tetben, hogy agyunkat mivel tápláljuk napról- 
napra, nem egyszer gyökeréig hitetlen és ci
nikus protestáns-ellenes, vagy legalábbis kö
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zömbös emberekre bízzuk a magunk és csar 
ládunk szellemi táplálását, tűrjük hitünk, e r
kölcsünk,világunk észrevétlen átgyúrását. Jól 
van ez így? Bizonyára nem és rajtunk áll, vala
mennyiünkön, hogy ezen a helyzeten változtas
sunk. Igenis szükség van olyan közvélemény 
kialakítására, amely egyik elsőrendű és sür
gős program mjává teszi az önző, anyagias, 
felelőtlen, pogány ösztön-sajtó helyébe új sa j
tót. állítani, az új látások és új kötelességek 
sajtóját, amely nemcsak üzletet szimatol és 
kerget., sötét, szennyes indulatok kiszolgálásá
val és felszításával, nem botrányokból, dema
gógiából és családi szenzációkból él, de fe
lelősséget, szolidaritást, lelkiismeretet hordoz 
és tesz uralkodó törvénnyé, amely nem hízeleg 
és uralkodik, hanem szolgál, pásztorok nevel, 
s megvédi köznapi és magasabb érdejkeinkeit.

A mi lelkűnkből lelkezett sajtóapostolok 
kellenének (nem tudom, vannak-e ilyenek?), 
akik ezekre a felismerésekre rádöbbentsék az 
evangéliumi szellemű m agyarságot. Akkor ha
marosan megvolna a  lapalapításhoz szükséges 
pénz is és ami még fontosabb: a tisztább 
levegőjű lap mellett rendíthetetlenül kitartó 
közönség! M ert nincs az a mecénás, aki, ha 
tőkével ed is látna egy újságot, ugyanakko/r 
tartósan és kielégítő számban állandó olva
sóközönséget is prezentáljon melléje.

Addig is öntudatra és önállóságra kell 
edzettünk magunkat. Arra, hogy az evangéliumi 
eszmények után igazodó m agyar értelmiség ne 
tekintse egyházának ügyét vasárnapi és ün
nepi fényűzésnek, az egyháiz: életéről szóló ujr 
ságh íreket, az egyházi ember szívből-tépett 
igazságait — laptölteléknek, átugorható »una,- 
!om«-nak, hanem egyelőre a mai, mostani ú j
ságjában igenis napról-napra megkeresse és 
megkövetelje azokat, életszükségletévé,, vérévé, 
kenyerévé váljék a nagy egység iránt való 
szakadatlan érdeklődés és szomjúság, kicsiny 
dolgokban éppen úgy, mint a nagyokban.

' M egvalósíthatatlan« tehát ez a kérdés? 
Xe állítsa senki. Csak érlelni kell és lasisú, 
szívós munkával megoldáshoz segíteni. A m a
gyar protestantizmus a maga négyszázéves éle
iében sokkal nagyobb problémákkal m egbir
kózott már. Ha megvolt hozzá a lélek.

F ig  y .e jő .

Irányelvek a középiskolai 
vallástanítás reformjához.

(Folytatás.)
Dr. Gaudy az 1928-ban megjelent tan

könyve előszavában maga is írja, hogy az, 
1911. évi egyetemes gyűlésen m egállapított 
tantervnek a legnehezebben m egoldható és 
m egírható része az V. osztály anyaga s ezélrl 
az ő megoldása, mint neves elődeinek sem, 
neki sem sikerülhetett teljesen. Azt hiszem,

könnyű belátni, hol a hiba. Magáinál a kiin-i 
dulásnál, mely irányelvül a sem tudományos, 
sem gyakorlati szempontból meg nem felelő 
történelmi alapelvet tette a bibliai bevezető 
elv helyett, melyet a feldolgozandó anyag ön
ként is megkívánna. Egységes és tárgyszerű 
elvi megalapozás nélkül harmonikus egészet 
természetszerűleg nem lehet adni. Csak ily 
alapelvi reformmal volna tehát s fontos és sür
gető probléma a gyakorlati, vallásos nevelő 
szempont kívánalmainak megfelelően megold
ható.

A V ili. osztályú vallástani kézikönyvnél 
hasonló alapelvi reformot látok szükségesnek: 
felújítását annak a régi módszernek, mely a 
erkölcstan elemeit adta. Ezzel adott egyszer
smind világnézetet, sőt apológiát is. Sajnos, 
itt nem foglalkozhatom részletesebben a hasizná>- 
latos tankönyvekkel. De kérdezem, mit ér az 
olyan evangéliumi keresztyén világnézet, amely 
például az imádságról, vagy a Szentháromsági- 
ról alig szól, ezael szemben azonban hadakoizitat- 
ja a gyereket heteken keresztül a pantheiz- 
mussal, a  Kant-Laplace hipotézissel, Lamarck 
spekulációival, amelyek a filozófiatörténet rek 
vizitumai s a hivatásos bölcsészen kívül sen
kit nem érdekelnek. Az evangéliumi keresztyén 
dogm atika és ethika elemeit kellene itt össze
szedni, azt meg nem alkuvó biblikus és hitval
lásos alapon, amellett a mai kor szellemi igé
nyeit kielégítő módon tárgyalni, rendszerezni 
és pedagógiai formába önteni. Ennek alapos 
tanulmányozására aztán úgy a VII., mint a
VIII. osztály vallástani óráit fordítanám . így 
jutna alkalom az ethikai anyag keretén belül 
oly modern társadalmi problémák m egtárgya
lására is, melyek igazán nemcsak az elmélkedők 
dolga, hanem mindenkit közelebbről érintenek 
s amelyekre a hívő lélek éppen vallásos világ
nézetéből keres megoldást. Ennekfolytán ter
mészetesen a mai tanterv formai változást is 
szenvedne, amely azonban — a fentieknek m eg
felelően — nemcsak hogy nem haj, hanem 
fölöt téb szükséges is volna.

Irányelveinknek megfelelően a középisko
lai vallástanítási tanterv váza a következőkép 
alakulna: I. osztály: ótestamentomi, II. osztály: 
újtestamentomi történetek (üdvtörténetileg fon
tos s eleven szemelvények); III —-IV. osztály: 
egyetemes egyháztörténelem (belefoglalva a 
m agyart is); V. osztály: m agyar protestáns 
egyháztörténelem, önállóan; VI. osztály: b ib
liaismertetés (az órákon bő szemelvények ol- 
vastatásával feldolgozva). Ez egyszersmind be
vezető alapvetés lenne a VII. és VIII. osztály 
fűt- és erkölcstani tanulmányadhoz.

R e z e s s y  Z o l t á n .

Krisztus a legegyszerűbben beszélt, mégis 
ő maga volt az ékesszólás. A  próféták se túl- 
magasak, mégis sokkal nehezebbek. Azért a 
legjobb és legszebb ékesszólás az egyszerű 
beszéd. - ... Luther.
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Nem hagyhatom szó nélkül.

1. Büszkék vagyunk arra, hogy teologusai- 
ink igen nagy és mély tudományos kiképzésben 
részesülnek. í)e jövendő gyakorlólelkészeink fi
gyelmébe egy nagyon fontos és hasznos tudo
mány felvételére, elsajátítására vagyok bátor 
a figyelmet felhívni, t. i. az énekre ás zenére, 
a harmóniumozáiS, orgonakezelés és énekveize- 
tés alapos elsajátítására. Úgyszólván egész 
magyarhoni ev. egyházunk szórványegyház sok 
fiiiá val és szórvány köz ponttal, hol nincs m eg
felelő kántorunk, orgonistánk, énekvezetőnk. Az 
ének- és énekkarvezetést tudó hitoktatóink és 
lelkészeink az evangélizáció, a belmisszió dia
dala érdekében ez által rendkívüli nagy szol
gálatot tehetnének. A biblia-körökben, ifjú
sági egyesületekben sikerrel alkalmazhatnák e 
tudásukat. Kántori képesítésű tanítóink az ele
mi iskolában, népművelési kötelezettségük te
rén szinte túlságig foglalkoztatva vannak, külön 
kántoraink, orgonista és énekkari vezetőink 
pedig alig vannak. A több gyakorlati érzékkel 
és missziói készséggel harcba induló egyszerű 
szekta-prédikátorok, kik a harmóniumozást és 
énekkar vezetést, maguk végzik, »nagytudomá- 
nyu« lelkészeink nyáját egy re-más ra el-elhó- 
dítgatják. Lelkészeinket, kántor, különösen 
levitatanífóinkat a szükséges prédikátori, lel
kipásztori képesí téssel kell út rábocsátani. Az 
1935- évi közgyűlés jegyzőkönyvének 49. 
pontja is utad a fontiekre, hozzávévei a  német és 
tót nyelvnek is szorgalmazását. Ámde ilyen for
mában ez nem elegendő. Az éneket, zenét, élő 
nyelveket azonnal fel kell venni rendes, köte
lező tárgyként az első évfolyamtól kezdve (ter
mészetesen bárm i áldozattal), s a végbizonyít
ványban beírandó volna nemcsak az, hogy mi
lyen nyelven prédikálásra, hanem harmóniu- 
mozásra és énekkarvezetésre is van-e képe
sítése?
2. Az evangélikus, Luther szellemű és ter
mészeteden m agyar hazafias érzésű diakonisz- 
sza és diakónus képzést sürgősen és egyeteme
sen rendezni és szabályozni kell. Az egyetemes 
egyháznak fel kell ismernie és értékelni az 
eddig is szép eredménnyel működő diakoniss- 
szaintézmény áldásos voltát, de az1 lehetetlen 
állapot, hogy mindegyük diakonissza anyaház 
külön szervezetben, külön utakon haladjon.
3. A tanügy sikerét nagyban veszélyezte
tik azok az újabb és újabb rendeletek, melye
ket a változó kultuszminiszterek egyéni elgon
dolásuk szerint adnak ki. Néhai Klebeisberg 
kultuszminiszter nagyon helyesen az élő nyel
veket, a mostani már az alsó középiskoláktól 
fogva a holt latin nyelvet hozta be és hangsú
lyozza. Tisztelet és elismerés a latin klasszi
kusok iránt, de • szerintem teljesen elegendő 
volna, ha a latint a 7---8t-ik .osztályban és az 
egyetemen tanítanák. Még a 7—8<-ik osztály
ban is, a latin pótlót is bevezetném, m ett igen

jó m agyar fordításban és m agyarázatokban 
ismerhetnék meg a tanulók a latin költőket, 
sőt jobban, mint az eredetiből. Ami az ész 
tornáztatását illeti, ezt az élő nyelvek tanulása 
terén is alkalm azhatják és pedjg nagyobb és 
megbecsülhetetlen haszonnal. A nemzetiségi vi
déken levő elemi iskolák részére kiadott újabb 
rendelet külpolitikai szempontból látszik hasz
nosnak, bár tanítóink a mostani képesítéssel, 
nem tudom meg tudnak-e ennek felelni!?.»...

f V. Z .,
Megjegyzés. A klasszikus nyelvek tanítása kér

désében nem vagyunk egy véleményen a cikkíróval.
$z erke^z tő.
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ÖTVENED VASÁRNAP.
Lukács ev. 18:31—43.

A tanítványok, akik állandóan Jézus mellett él
tek, hallották hangját, látták csodáit, nem értették, 
egyáltalán nem értették azt, hogy a Mesternek olyan 
szörnyűségesen szenvednie kell. Még nem hitték, 
amíg nem látták. A kereszt előrevetett 'árnyéka még 
nem takarta el naívságukat'i s így a feltámadás dicső
séges reménysége is rejtve volt.

A vak ember igazabb és elsőbb tanítványa volt 
Jézusnak, mint a tizenkettő. Nem hallotta öt, hi
szen tudakozódnia kellett: »Mi dolog az?« s ter
mészetesen nem is láthatta. A hite azonban kénysze
rítette, hogy ragaszkodjék az élet világosságához. 
Hitt, mielőtt bármit tapasztalhatott és láthatott vol
na. Az egyetlen megmentőt találta meg Jézusbann.

Uram, Dávidnak Fia, könyörülj rajtunk, hogy lát
ván lássunk és hallván halljunk!

—  Tolnay Kornél halála. Egyházunk templomára 
ismét fekete zászlót kellett tennünk: Tolnay Kornél 
halt meg, aki pesti evang. magyar egyházunk fel
ügyelői tisztét és a budapesti esperesség felügyelői 
tisztét is több eikkluson át viselte. Mint az állam
vasutak elnöke és a gazdasági élet egyik kiválósá
ga, országos jelentőségű munkakörökben szolgált 
közhasznú életével. De egyházához való ragaszko
dása és buzgósága mindig megtalálta a lehetőségét 
annak, hogy egyházának is szolgálhasson. Nehéz 
időkben töltötte be e tisztségeit is és hálás szere
tet és nagyrabecsülés kísérte, mikor előrehaládott 
kora miatt e munkáitól is visszavonult. Hála és sze
retet kíséri öt a földi életből való eltávozásakor is. 
Egyházszolgálata példás marad közöttünk, emlékét 
igaz szeretettel fogjuk megőrizni. Temetése orszá
gos részvét mellett ment végbe, életét és példaadó 
egyéniségét D. Raffay Sándor püspök méltatta mé
lyen megható gyászbeszédében.

— Rákospalota. A rákospalotai ev. Nőegylet, feb
ruár 16-án a városháza dísztermében nagyszabás/ú 
kultúrestélyt rendezett építendő temploma javára. 
Az ünnepély kiemelkedő eseménye volt D. Raffay Sán
dor püspök megjelesése, akit a nőegylet nevében 
Wurmb Elemérné elnöknő és az egyház nevében 
Próhle Sándor alesperes lelkész üdvözöltek. A vá
ros részéről dr. Cserba Elemér polgármester üd
vözölte az egyházfőt. A zsúfolásig megtelt terem 
előkelő közönsége hálás figyelemmel hallgatta a püs
pök magas szárnyalású beszédét, melyet igen szép 
és nívós műsor keretezett. Közreműködtek: Dullien 
Klára, Rieger Tibor, Leidenfrost lea, Bakó Lász- 
lóné, Molnár Anna, Kovács Mária, Tímár Erzsébet 
és Szirmay Reginaid, továbbá a rákospalotai dalkör. 
Az előadást Wurmb Elemér egyházfelügyelö zárta 
be. Végül a palotai gazdaasszonyok és leányok éne
keltek egyházi éneket és a magyar hiszekegyet. Az 
igen szépen sikerült kultúrestet a lelkes női gárda
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élén Pröhle Sándorné lelkészné rendezte. Az est tiszta 
jövedelme 600 pengőn felül emelkedett, jelentékeny 
összeggel szaporítva a templomépítési alapot.

— Böjti esték a Deák-téren. A Deák-téri Luther 
Szövetség kulturális szakosztálya ebben az eszten
dőben is megrendezi szokásos böjti előadássorozatát, 
melynek vezérlő gondolata: »Az ember a böjt mérle
gén.« Az előadások a sorrendben a következők: Feb
ruár 28. Berzsenyi Dániel (halálának 100. évfordu
lója). Előadó dr. Bánkúti Dezső leánygimn- igazgató. 
Március 6. Életélvezet és elettagadás. Előadó D- Raf- 
fay Sándor püspök. Március 13. A Biblia tanítása az 
önmegtagadásról. Előadó Magócs Károly kér. közp. 
lelkész. Március 20. Az élet Jézus példájában- Elő
adó Wolf Lajos ceglédi lelkész. Március 2?. Eudemo- 
nizmus és utilitarizmus. Előadó Kékén András hód
mezővásárhelyi lelkész. Április 3. A társadalmi élet 
harmóniája. Előadó dr. H- Gaudy László vall. tan. 
igazgató. Az előadások keretiül a Lutheránia 
egy-egy énekszáma és egy szavalat szolgál. Az elő
adások minden alkalommal a Leánygimnázium díszter
mében lesznek, (Sütő-u. 1.) este fél # órai kezdettel.

— Bolti esték. A kelenföldi templom ez évi böjti 
előadásainak közös címe: »A kereszt«. Az előadások 
sorrendben a következők lesznek: Február 27. A 
kereszt a Golgothán. Blázy Lajos péceli lelkész 
Március 5. A kereszt a történelemben. Tako István 
pécsi lelkész. Március 12. A kereszt ellenségei- 
Friedrich Lajos kecskeméti lelkész. Március 19. Kö
zönyösök. Kosa Pál rákoskeresztúri lelkész. Március 
26. Fanatikusok. Szántó Róbert kelenföldi lelkész- 
Április 2. A kereszt barátai. Danhauser László buda
pesti hitoktató lelkész. Április 9. A kereszt a ma- 
énk! (Bűnbánati áhítat és Urvacsora-osztás.) Szánntó 
Róbert kelenföldi lelkész. Az előadások minden al
kalommal délután 6 órakor kezdődnek.

— Érdekes előadásokat tart Budapesten a szir
keresztyénség üldöztetéséről Mar-Johannes Tamás, 
menekült assyriai evang. lelkész. Első vetítettképes 
előadását február 18-án a Luther-Otthonban tartotta. 
Hétfőn, február 24-én délután 6 órakor a fasori 
gimn. dísztermében; szerdán, február 26-án dél
után 5 órakor a kelenföldi templom gyülekezeti 
termében tart előadást. Budapesti előadásai után 
vidéki körútra indul és több gyülekezetei fog megr 
látogatni. Ebben az ügyben a Misszióegyesület titkára, 
Danhauser László (Budapest, VI., Bajzarti. 27-t) ad 
megkeresésre információt. ,

— Az érdi evang. fiókegyház építendő temp
loma javára február 25-én este 8 órakor a Gellért- 
szállo márványtermében kultúrestet rendez, mely
nek támogatását híveink figyelmébe ajánljuk.

— A rákospalotai Evangélikus Gazdaifjak és
Gazdaleányok műkedvelő gárdája február 8-án színi- 
előadást rendezett a templomalap javára. Színre 
került a »Kolduskisasszony« című 3 felvonásos éne
kes népszínmű. Szerepeltek: Sikter Marika, Viszt 
Ilonka, Turcsán. István, Sikter József, Varga Terus, 
Molnár Julika, Viszt László, Sikter Boriska, Dudás 
Lajos, Nagy Mariska, Kobza András, Agárdi László. 
Csizmadia Márton, Németh László, Dudás Tériké, 
Farkas József, Molnár István, Turcsán Ferenc és 
Tóth György. A zeneszámokat D. Csizmadia József és 
a Sinka testvérek gazda-zenekara kísérte. A sze^ 
replők tehetségük legjavát nyújtották. A darabot be
tanította és rendezte Pröhle Sándorné lelkészné. Az 
előadás tiszta jövedelme '408 pengő volt a nemes 
célra. i

— A Magyar Evangéliumi Szövetség (Alliance) 
megalakulását előkészítő bizottság az egyesület ala
kuló közgyűlését március 24-én kívánja megtartani. 
Előzőleg az alapszábálytervezetet megküldi a bizott
ság az összes hazai protestáns egyházaknak és 
egyesületeknek. A közgyűlést az esti órákban sze- 
retetvendégség követi. Másnap hitmélyítő konferen
cia lesz, melynek tárgyait a bizottság Csel. 2:42-bőil 
meríti. Részletes tárgysorozatot később közlünk.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomd aj

— A Magyar Református Külmissziói Szövetség
1936. évi országos külmissziói konferenciáját április 
3 —5-ig rendezi meg. Jelentkezni lehet a Szövetség 
címén: Budapest, IX., Kálvin-tér 8. II- 17.

— A K1E. ev. ága az 1935- évben pénztárába kül
dött alábbi adományokat köszönettel nyugtatja. Nép
iskolák: Nagydém 2.74, Vönöck 12.50, Homokbödö- 
ge 7.24, Hegyfalu 4.22, Kőszegdoroszló 9-38, Szarvas- 
kend 4.18, ívánegerszeg 8 —, Zsedény 2-50, Nemes- 
kolta 8.80, Acsád 7.20, Rábadoroszló 7-58, Alsórö- 
nök 4.20, Meszlen 7.—, Jákfa 8-06,'Hegyháthodász 4̂ 38, 
Tárnokrét 2.62, Püspöktamási 6.—, Németzsidány 2-52, 
Csánig 11.02, Rábcafüzes 5.90, Kemenessömjén 8-—, 
Vönöck 6.24, Sopron 1.—, Bonyhád 2-—■„ Gerényes 
2,—, Borjád 1.—, örimagyaros 10-62, Belecska 1-50, 
Duka 6.80 P. — Egyházak: Ajka 5-90, Csékúit 1.71, 
Pusztamiske 1.38, Nagygyimót 3.—, Hánta 13-26. Si
kátor 5.10, Rábcakapi 5.44, Kerta és filiái 15—-, 
Bánszállás 3.—, Borsodnádasd 5.—, Ózd 44.60, Ba- 
konycsernye 14.30, Bnkonytamási 10.—, Nagyalásony 
6.62, Súr 16.90, öskü 3-66, Tés 3.34, Nemesesó 4.—. 
Körmend 12.—, Surd 3.—, Nádasd 4-88, őriszentpéter 
2.50, Kőszeg 7.—, Sárvár 10-50, Uraiujfalu 7.—, Rép
celak 28.—, Szombathely 29.60, Kecskemét 5-—, lván- 
dárda 2.—, Oroszlány 8.60, Tordas 20-56, Szend
11.04, Ujcsanálos 1.50; Donátit. Luth. Szöv. 8.20, Bányai 
egyházkerület 50.—, Kemenesaljái egyházmegye 
157.—; Kossoth-gimnázium Nyíregyháza 5.— P- —. 
Ifjúsági egyesületek: Ózd 16.—, Gecse 8.50, Lajos- 
komárom 20.14, Körmend 15.—, Nemesszalók 10-—, 
Polány —.74 P. (Folytatjuk.)

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?l 
Evangélikus embe-r családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

UJ LEXIKONOK!
6 kötetes »Uj Lexikon«. Az 1. kötet 
most jelent meg. Egy-egy kötél 
P. 15.—
»Révai Kis Lexikon« egy kötetben. 
Előfizetési ára P 12.—.
Havi részletfizetésre is kaphatók.

S C II O L T Z Testvérek könyvkereskedésében.
Budapest, IX., Ferenc-krt 19—21. 

Ismertető füzettel kívánatra készséggel szolgálunk.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
IJj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgona ja vitásokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b- — F.: Farkas L.
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B Ö J T  K Ü S Z Ö B É N .
A pogány farsangolásnak egy esztendőre vége. 

Ha már az Egyháznak, mint intézménynek, jelen
leg annyi ereje nincs, hogy letörje az erkölcsileg 
káros hatásokat, ha ideig-óráig szorongó és ke
sergő érzéssel kell is szemlélnie, hogy mily nagy 
veszedelmet okoz a mai epikureizmus, annyit leg
alább is meg kell tennie, hogy maga nem lépi át 
a gátakat, hanem a templomok, az egyházi iskolák 
kapuit és ajtait védő zsilipeknek tekinti.

A nem falun élők — lehet — nem is sejtik, 
hogy milyen, a középkor táncőrületére emlékeztető 
bál-láz tört ki némely vidéken. Ez azután igen kö
zelről érinti az egyházat nemcsak azért, mert az egy
házi életbe is belopakodik, hanem azért is, mert 
segítségül meri hívni az egyházat is. Ugyanis, hogy 
a mulatságok mennél kevesebb költséggel legyenek 
rendezhetők, nem átallják igénybe venni a közösség 
kincsét, az Egyház iskoláját, a templom előcsarno
kát a lelki élet veteményeskertjét.

Sokan megdöbbennének, ha hallanák azt a kö
vetelődző hangot, mellyel egyesek fellépnek (nem 
ritkán olyanok, kik az egyházra, templomra, isko
lára életükben talán semmit sem áldoztak) hangoz
tatván az iskolának ilyetén célokra való felhaszná
lása ellen tiltakozó lelkész, tanító, gondnok előtt: 
»Az iskola a miénk, csak nem akarják ezt tőlünk 
elvitatni?!«

Hangozhat ezután ellenérvelés: az iskolának más, 
magasztosabb rendeltetése van, ezzel veszélyeztetjük 
gyermekeink egészségét, ilyesmikkel a tanítás menete 
szenved; az egyházközség miből hozza helyre a szen
vedett anyagi károkat, ki vállalja az erkölcsi fele
lősséget esetleges botlásokért?

A sok érvre egyszerre csak felpattan dacosan 
a jámbornak véltben a felcsiklandozott ördög: »Hát 
a más iskolákban lehet, csak a mienkben és nekünk 
nem?!. . .«

Sokan lélekzünk fel most, mikor a farsang véget 
ért S akik a népünkért aggódunk, nélkülözünk, imád
kozunk és verejtékezünk, szívből mondjuk: Vajha

ilyen formájában többé sohasem térne vissza a far
sang!

Pedig ezt nagyon könnyen el lehetne érni, egy 
fillérbe sem kerül (nem kellene rettegni az állan
dóan hangoztatott állami háztartás felborulásától). 
— A nemzeti lét és tiszta erkölcs jól felfogott 
érdekében nagyon magasztos és áldásos intézkedés 
volna a belügyminiszter és a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter részéről, ha az iskolában a mulatozást 
tilalmazó rendeletnek (karöltve egyházi hatóságaink- 
kat) eréllyel érvényt szereznének. Ha a cél megva
lósítása érdekében úgy a világi, mint egyházi ha
tóságok pontos kimutatásokat szereznének arra néz
ve, hogy az idei farsang folyamán mely iskolákban 
tartottak engedéllyel, vagy anélkül »bált«, »táncvi
galmakat«, »táncos-teát«, esetleg »tánciskolái pró
babált«, sőt talán huzamosabb ideig hetenként több 
estén »tánctanfolyamét«, attól félünk, hogy az Ilyen 
kimutatás azt a szomorú választ adná, hogy a szó
rakozás és művelődés a legtöbbször csak címnek 
marad meg és a főcél a tánc és a mulatozás, — 
hogy társadalmi összejövetelek sikere is attól függ, 
hogy ott van-e a meghívó végén: »utána tánc reg
gelig«, vagy még az is, hogy melyik közkedvelt ci
gány zenekar szolgáltatja a zen é t... És kiderülne az 
is, hogy valójában milyen veszedelmeket rejtő meg- 
okolás az, mikor arra hivatkoznak, hogy minden 
eszközt fel kell használni: »a népet megnyerni, az 
egyházat fölvirágoztatni, a kultúrát felragyogtatok..«

Ma, ha a jelek nem csalnak, ott tartunk, ahol 
Róma tartott a császárság elején, hogy a templomok 
környékén tartották a szaturnáliákat. Ez ellen akkor 
nem tettek semmit, az augurok is mosolyogtak rajta. 
Két emberöltő után már a templomok tövében ta
láljuk a bachánsok tanyáit,. . .  ott találjuk a Néró
kat is .. • megrendül az állam támasza, talpköve . ..

Ne folytassuk. Krisztus utáni időben élünk. Ko
moly szavával köszönt a böjt: »Térjetek meg!«

L i g e t i  Ede .

O
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Felügyelőválasztás.
Az E. A. idevonatkozó szakaszai szerint 

a felügyelő az egyházi kormányzat minden fo
kán a lelkes, zi elnök teljes jogú elnöktársa, aki 
hatalm át az egyház belső életében is ha tha
tósan érvényesítheti, kivéve azokat az eseteket, 
amelyeknél a lelkész-elnök lelkész jellege, es- 
peresi, vagy püspöki jogköre különösképen 
m egkívántatik. A felügyelő a  kettős elnökség 
egyik tagja. Egyházközségben, egyházmegyé
nél és kerületnél a legm agasabb tanácskozó 
testületnek, a közgyűlésnek egyik elnöke, nem 
kevesebb hatalommal és csak személyétől füg
gően alakuló befolyással, mint a lelkész.

Ezeknek a közismert tényeknek az elő
rebocsátása szükséges volt a következendők 
megértéséhez. A lelkész hivatalba lépése az E. 
A- bölcs alapjain kidolgozott szabályrendelet 
paragrafus gátjaival van szabályozva. A lel
készavatás legapróbb részletéig kiterjednek a 
korlátozások és az emberi lehetőség ha tá ra 
in belül lehetetlenné tesznek ezzel kapcsolat
ban minden visszaélést és méltatlanságot. A 
lelkészválasztási szabályrendelet követelései a lel
kész! állás megüresedóse pillanatától az új 
betöltés végleges befejezéséig minden eshető
ségre, minden mozzanatra, minden alakulásra 
tekintettel vannak. És nagyon helyesen. A lel- 
készi hivatás olyan komoly elhivatás, amely a 
polgári állásokkal együttjáró, sokszor m éltat
lan kenyérharcot, saját sérelme nélkül nem 
tűrheti meg. De a halalom és tekintély-vágyból 
folytatott harcot sem. Ezért mellőzhetetlenek 
a lelkészavatási szabályrendelet idevonatkozó 
tiltásai, melyek a méltatlan propagandát ki
zárják a választásból, kizáró oknak minősítve 
a szerénytelen ajánlkozást, tudatosan folyta
tott, vagy jóváhagyott korteskedést, igehirde
tést, etetést-itatást és egyéb kedvezmény nyúj
tását.

Mindezek mellett fenntartja a szabályren
delet a kerület püspökének a jelölésből való 
kizárásra a jogot, ezzel mintegy rábízva a  
döntést és a választó közület megnyilatkozott 
akaratának jóváhagyását.

Feltűnő ezzel szemben, hogy az E. A. a 
kettős elnökség másik tagjának, a felügyelő
nek megválasztásáról szinte alig beszél. Az 
egyházközségi felügyelővel foglalkozó 59. §-
ban mindössze annyit ír  elő, hogy » ... közbe- 
csülésnek örvendő, müveit, feddhetetlen e r 
kölcsű, vallásos és anyagilag független, m agyar 
honpolgársággal bíró evangélikus világi egyé
nek sorából, minden egyházközségben szabály- 
rendeletileg m egállapítandó időtartam ra vá
lasztandó.«

A választás módját, form áját, korlátáit 
azonban az E. A. úgy látszik, szintén az egy
házközségi szabályrendelet által kívánja meg- 
határoztatni. Pedig ez nem elég. Fontos és 
el nem vitatható érdek fűződik ahhoz, hogy a  
felügyelő választását is (minden fokon) leg

alább kerületi szabályrendelet határozza meg 
az E. A. idevonatkozó szakaszainak megfelelő 
átváltoztatása által körvonalazott területen. Ez 
éppen abból a tényből nő szükségszerű k ö 
veteléssé, hogy a felügyelő a lelkész egyenlő 
jogú társa az elnökségben.

Nem teszi szükségtelenné a felügyelő vá
lasztását korlátozó új szabál/zat kidolgozását 
az, hogy m íg a lelkészi állás díjazott állás, 
addig a felügyelői tiszteletbeli, s ilyennél nem 
lehet elképzelni az anyagi érdekek által sok
szor intonált méltatlan választási küzdelmet. 
Dehogy nem! Az anyagi érdekek mellett van
nak más érdekek is, mint pl. tekintély és ha 
talomvágy és hiúság. Tisztelettel bocsánatot 
kérek egyetemes egyházunk igen nagyrabe- 
csült felügyelői karától, de éppen az ő tekin
télyüknek megóvása érdekében kell ezeket a 
dolgokat napfényre teregetnünk. Csak az imént 
zajlott le szemünk előtt egy egyházimegyei fel
ügyelő választás, amely sok furcsaságával ennek 
a fezerény javaslatnak a szülője. lett. A világi 
választásoknál szokásos kortézia mindéin fegy
vere szerepet kapott ennél a választásnál. Kor
tes levelekkel árasztották el a híveket. Ezek 
mindegyike kim erítette a lelkészválasztásoknál 
olyan erősen kifogásolt »szerénytelen ajánlko- 
zás« tényálladékát. A személyes rábeszélés, a 
jelölteknek és megbízottaknak egymás szemé
lyére szórt vádaskodása és á  többi hasonló 
m éltatlan eljárás elég keserűséget okozott a 
komolyan gondolkozó híveknek. És még lel
készek is vállalkoztak arra, hogy jelöltjük é r
dekében. autón járják  be az egyházmegye egy
házait és korteskedjenek parochiákon és a 
hívek között.

Politikai és társadalm i közéletünk m eg
romlása felett eleget kesergünk. Egy ilyerv 
választás azonban azt m utatja, hogy a  saját 
szemünkbe is befurakodott valahogy a geren
da és bizony először ennek eltávolításáról kell 
gondoskodnunk- Nem tűrhetjük a Krisztus 
egyházának nyilvánvaló sérelme nélkül, hogy a 
felügyelői méltóságot a választások prédájává 
süllyesszék.

Ezért van szükség arra, hogy a felügyelő 
választást is szabályrendelet korlátozna és sza
bályozza, még ped ig  oly módon, hogy kizár
jon a választásból minden korteskedési lehe
tőséget, szerénytelen ajánlkozást ési a többit, 
épp úgy, mint a lelkészválasztási szabályren
delet teszi. A lelkészválasztás form áját, a je 
lölést, kizárást és a közvetlen-felsőbb kor
mányzati hatóság jóváhagyását a  felügyelő 
választásnál m aradék nélkül lehetne alkal
mazni.

De hiszen bölcs emberek fáradoznak egy
házi törvényeink tökéletesítésén, akik m egér
tik, hogy az ilyen jelenségektől joggal féltjük 
egyházi közéletünket, s akik meg fogják talál
ni a  m ódját annak, hogy a rendkívüli fontos
ságú felügyelői állás elnyerését is: méltó fel
tételektől tegyék függővé.

R u t t k a  y-M i k 1 i á n G'é zl a*
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A katona lelke.
Lessing »Bölcs Náthán«-ja mondta: »Ru

házaton, fegyverzeten, lovon é s . . .  Istenen k í
vül semmire sincs szükségem«. A jelenkori m a
gyar katona ugyancsak elm ondhatja ezt. H i
szen neki még fegyverzete sincs. Hogyne sző
ni Ina fokozottan arra a szívében fogant szent 
tűzre, mely a halálra is kész bátorságnak, k i
tartásnak, odaadásnak és önfeláldozásnak örök 
forrása. Esküjének végén is Istent hívja bi
zonyságul arra, hogy kötelességét teljesíteni 
fogja.

Természetesen nem tudhatom, de előérze
tem azt súgja, hogy a. m agyarság élet-halál- 
harca küszöbön áll. Ehhez a sorsdöntő küz
delemhez belsőleg, azaz lelkileg előkészülni 
sokkal fontosabb, mint a hadieszközökkel bán
ni tudás, jóllehet, ezt is a tökély fokára emelni: 
a kiképzés dolga.

Azonban a lelkűnkben levő isteni szik
rának életrehívása, amely a fent említett első
rendű katonai jellem tulajdonságokat lángra- 
lobbantja és azt folyton éleszti, honpolgári 
kötelesség is. Történeti rendeltetésünk itt a 
Kelet és a Nyugat halárm esgyéjén katona- 
nemzetté avatott bennünket. Hogy is mondot
ta csak Zrínyi?: »Valamely ország fegyverrel 
nyeretik, fegyverrel is oltalm aztatik az. Miné- 
künk m agyaroknak valamink vagyon, fegyver
rel ny eretett az ami eleinktől, úgy tartatik  e d 
dig is és nincs kétlés m ár abban, ezután is 
úgy kell m egtartatni; az mi első politikánk fegy
ver volt, most is annak kell lenni.«

Nemzeti iés önfenntartási küzdelmeinket 
Isten segítségével többnyire győzedelmesen 
mindenkor túlerővel szemben vívtuk a múlt

ban, ilyen erőkkel szemben fogjuk azokat a  
jövőben is megharcolni. Em lített katonai tu 
lajdonságokat kisugárzó isteni szikrát tehát 
apáinktól örököltük és így fogjuk azt utó
dainkra is átszármaztatni. Nem hiszem azonban, 
hogy, ha csak így öröklik tőlünk, az a jövő 
lét, vagy nemlét harcában elegendő volna. Ezt 
’az erkölcsi erőtöbbletet tehát m ár most kell 
nékik megszerezniük.

De vájjon alkalmas-e inai korunk ilyen 
lelki erők gyűjtésére?! Nézetem szerint: fel
tétlenül. Nemcsak a létért vívandó elkesere
dett. küzdelem folytatásáért, hanem ennek hát
terében álló igazi oknak, a történelmi határok 
visszaszerzéséért. — A nép lelkét kell megvál
toztatni, amely ölhetett kezekkel ne csak áhí- 
tozza ezt, de egy új m agyar fajkép kiművelésé
vel és meg ne ve lésével alkalmas legyen arra, 
hogy vágyait m eg is valósíthassa. — Vájjon 
az iskola, amely a XVI. században puritán 
szellemű, erős meggyőződésű és független gon- 
dolkozású m agyar ember nevelését tűzte ki 
céljául, nem volna-e különösen most utánzásra 
felette alkalmas és méltó?

A világháborúnak rendkívüli erkölcsi ta 
nulságait, melyek a megalázó béke paranccsal

minden m agyar lélekben a m egrendülésig kj 
kellett, hogy mélyüljenek, elsősorban az egy
házaknak kell érvényesíteni. Micsoda hatalmas 
tér nyílik itt a nemzeti lelkiismeret felrázá
sára a becsületesség, kötelesség, hűség és a 
békevitézség minden hivatásba és munkánkba 
leendő egyidejű belevitelének erélyes és szük
ségszerű hangoztatása és m egvalósítása mel
lett! Mindez pedig semmi egyéb, mint a re
formáció követelte új ember, új m agyar fajkép 
kialakítására irányuló törekvés. — És hol va
gyunk mi ettől?

M icsoda erkölcsi erőtöbbletet lehetne a 
nemzeti lelkiismeretnek ilyen módon történő 
felrázása mellett létrehozni! Korunkat ezért 
tartom  tehát feltétlenül alkalm asnak az ilyen 
lelki erők gyűjtésére.

A katonának Istennel szemben fenlnálló vi
szonyánál fogva, különösen életveszélyben van 
elsősorban hegyeket mozgató hitre szüksége- 
Ezt a hitet kell benne szakadatlanul erősíteni, 
m ert ez a hit ad neki erőt a győzedelemig le
endő kitartáshoz. Mennyi szükségen, szerencsét
lenségen és veszélyen vezet á t az, am íg ide ér! 
Kötelességünket a halál torkában rendületlenül 
és következetesen teljesíteni, azaz harcolni, hogy 
győzzünk, másrészt pedig, — ha kell — éle
tünket is feláldozni, amennyiben ezt a nagy 
cél így kívánja: olyan magasztos feladatok, 
melyeknek egy felsőbb hatalomba, az Istenbe 
vetett hit nélkül megfelelni nem lehet.

Mostani Ínségünkben és nyom orúságunk
ban éppen ennek a szilárd hitnek kellene ben
nünket vigasztalni, sőt bátorítani és buzdíta
ni, m ert csak ez a hit tudja termékennyé ten
ni niunkánkat és csak ez a hit adhat erőt a  
felszabaduláshoz.

A katonának azonban Istenbe vetett biza- 
zalomra is szüksége van, mert ez a leghathia- 
tósabb erkölcsi rugó az önm egtagadásig menő 
kötelességérzethez, mint ilyen tehát a fegye
lemnek legmegbízhatóbb alapja. Sokszor ugyan
is nem a külső ellenség az, amely kötelessé
günkben megingat, hanem az ú. n. belső el
lenség, a testi és lelki gyengeségi pillanatok. 
Azt a szép bibliai mondást: »Isten az én p a j
zsom«, a költő úgy fejezi ki: »Istenoltalom — 
férfidac«. Ez pedig azt az erős férfiszívet té
telezi fel, mely nem remél mindent csak az 
Istentől, hanem tőle telhetőén előbb mindent 
elkövet, hogy m unkája sikeres, tehát hogy 
rajta Isten áldása legyen.

Vájjon elkövetünk« mi minden tőlünk tel
hetőt nagy célunk eléréséhez? Én úgy érzem és 
látom, hogy egyéni jólétünk és kényelmünk 
előmozdításán sokkal többet, mint a közérdek 
sikerére. Azért forgácsolódik szét erőnk, mert 
nagyobb az önzés bennünk, mint a »köz«, az 
»általános érdek« tisztelete és szeretete- — A 
mi úgynevezett »revízió«-várásunk is ilyen öl
hetett kezekkel végzett munka kevés önbiza
lommal és még kevesebb önérzettel. Hol itt a 
békemunka vitézsége? Vagy vitézeknek csak 
háborúban szabad, sőt kell lennünk?!
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A katona veszélyekkel teljes háborús m un
kája azonban Isten segítsége nélkül nem lehet 
teljes. Az istenbizalommal együtt ezt a se
gítséget kérjük és várjuk Istentől. A bizalom 
azonban csak az erőset, az előrelátót, a de
rék, bátor és vállalkozószellemű katonát se
gíti és oltalmazza, a  gyengét, a készületlent, a 
gyávát ellenben cserben hagyja.

Ugyan hogy fog velünk szemben Isten e l
járni, kik ezt a segítséget inkább az »idegené
től, mint tőle várjuk?! Hiszen nálunk valósá
gos idegen-imádat folyik- Az ő kedvükért 
még ősi hagyományainkat, erkölcseinket, öl
tözetünket, jó szokásainkat, irodalmunkat és 
művészetünket is elhagyjuk, vagy kiforgatni 
engedjük. Vájjon nem önbizalmunk és önérze
tünk hiányára vall mindez? Micsoda más ön
bizalom és önérzet hevített bennünket az el
lenség előtt! De m eg is segített az Isten és 
csak akkor hagyott el, m ikor az istentagadás 
hatalma lett ú rrá felettünk.

Bizony mondom, hogy az ügyefogyotL 
m egsegítése az érdektelen idegen részéről na
gyobb csoda, mint szívünkben önbizalommal 
és önérzettel, a küzdenitudás készségével és 
képességével Isten oltalm ának esdeklése.

Végül a katonának még istenfélelemre is 
szüksége van. Mikor Xenophon a kunaxai sze
rencsétlen csata után a 10,000 görögöt a  négy
ezer kilométer hosszú visszavonulási vonalon 
hazavezette, m egállapította, hogy a csatában 
az istenektől leginkább azok félnek, akik aiz 
emberektől legkevésbbé tartanak. Ez pedig 
ugyanaz, amit a  Biblia magvasan a követke
zőképen fejez ki: »Ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk ?«

Az istenfélelmet alázatos szívével árulja 
el a katona. Mikor pedig olcsó az emberi élet* 
sokszor láttam  ilyen szívvel könyörögni a  még 
különben hitetlent is az Élet és Halál Utrához.

Háboirú után életünket közvetlen veszede
lem nem fenyegetvén, szívünknek istenfélelemmel 
telítését szükségesnek sem tartjuk. A »minden
ható« tudomány elbizakodottá teszi az embert., 
mint ilyen, tehát feleslegesnek tartja  azt.

Most pedig nézzünk körül és gondolkoz
zunk kissé. Az úgynevezett pacifisták és an- 
tim ilitaristák mindig csak a háború árnyolda
lát látják  meg. Kérdezem tőlük, nem láttak-e 
m ást is ott? Az a  benyomásom, hogy künn 
sem voltak, különben nem élnének úgy, mint 
akik Rip van Winkle m ódjára a  háborút át- 
aludták.

nagy-megyeri N a g y  K á r o l y ,  
ny. altábornagy.

Amint minden hivatásban, úgy különösen 
a lelkésznél a merész nyelv súlyos hiba. Meg 
kell gondolnia, hogy milyen színtéren já r: bí
rája az Isten, nézőközönsége az angyalok, hall
gatói a gyöngék, akiknek a lelkét oly könnyű 
megsérteni. Luther.

G. B. Shaw 
és a protestantizmus.

A »Szent Johanna« című színmüvet láttam a 
múlt héten. Egyike azon daraboknak, amit most 
Pesten »látni kell és illik«. Valóban nagyszabású 
az a darab, amelyben olyan erők fognak össze, 
mint G. B. Shaw, a világ minden színpadán jól is
meri maróan gúnyos író és a Reinhardt által fel
fedezett Bulla Elma.

De most nem magát a darabot akarom boncolni, 
hanem egy nagy tévedésre akarok rámutatni, amit 
az egyik leghatásosabb jelenetben hallottam. Johan
na az angolok fogságába kerül, akik már régen el
keseredett és tehetetlen didivel vártak a pillanatra, 
hogy foglyul ejtsék. A Szüzet hat héten át vallat
ják és végül is vádat emelnek ellene és »eretnekség 
bűne» címen az inkvizíció elé idézik. Francia és an
gol /lapokból áll a bíróság, akiken mintha az látsza
na, hogy a hatalmukat féltik ettől az igénytelen 
lánytól. Hogyne féltenék, hiszen nem akarja magód 
alávetni a papoknak, hanem csak Istent ismeri el 
egyedül Urának és Parancsolójóinak. Egyedül csak 
az isteni szózatnak engedelmeskedik, melyet a ha
rangok elhaló bugásában és a rét csendjében hallott. 
Nem hisz az egyház papjainak, akik ördögi sugal
latnak, a gonosz játékának minősítették a szóza
tokat, hiszen nem az ö közvetítésükkel történt. Már 
pedig abban az időben szörnyű bűn volt, ha va
laki egyenesen Hozzál fordult panaszéival és köz
vetlenül Tőle vett parancsot, az egyház tudta és 
közvetítése nélkül. Elhangzott az eretnekség vád
ja Johanna ellen és az egyik magasrangu francia 
pap megbotránkozva kiált fel: »Mi más ez, mint 
protestantizmus!?« Az inkvizíció valamennyi tagja 
megbotránkozva és elrémülve ugrott fel helyéröl 
ps tárgyalta »a szörnyű bűnt, a protestantizmust«. 
Pedig felesleges volt minden aggodalom, még nem 
kísértette a protestantizmus réme a kát. egyházat, 
hiszen Luther még nem is élt ebben a korban. Két 
eset van tehát. Az első az, hogy vaskos tévedés■ A 
speyeri birodalmi gyűlésen, 1529-ben összegyűlt né
met rendek tiltakoztak, protestáltak a vallásgyakor
lat betiltása ellen. Ettől az időtől fogva használa
tos a protestáns és protestantizmus elnevezés. Az 
orleansi szüzet pedig 1431-ben égették meg Ron- 
enban. Tehát képtelenség és anakronizmus öt pro
testantizmussal vádolni, mikor az csak két év 
hijján kerek száz év múlva fog megjelenni. Bár
mennyire is nagy volt a rémület és felháborodás 
Johanna eltévelyedésén, még ijedtükben sem hasz
nálhattak olyan kifejezést, ami az ö korukban tu- 
lajdcnképen még semmit sem jelentett. A második 
eset az, hogy Shaw szándékosan és fölényes gú
ny cl adásból rémítgeti az inkvizíció törvényszékét a * 
majdan megjelenő protestantizmussal. Néhány bí
rálója így is fogja fel azt. De ez ' esetben sem 
felesleges a színdarab protestáns hallgatóinak a fi
gyelmét felhívni erre.

Egy malomban őriünk.
(Válasz V. Z.-nek a »Nem hagyhatom szó nélkül«

III. megjegyzésére CL. Evangélikus Élet 7- sz )

V'. Z. kifogásait elolvastam. M ikor az utol
só mondathoz értem, így szóltam magamban:
V. Z.-vel egy malomban őriünk.

Azt írja V. Z.: »A meglévő lapokat kell 
megerősíteni, melyek szükség esetén ingyen 
példány s röpirat melléklet kibocsátásával — 
külön költség nélkül is szolgálhatják a 
Gyámintézet nemes törekvéseit.«
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Éppen ez történt. Az összes evangélikus 
lapok és folyóiratok mellékletként ingyen küld
ték szét 30.000 példányban Gyámintézeti la
punkat, amely olyannyira szerény kívánt m a
radni, hogy az önállóságot sem vindikálta m a
géinak, csak a szürke >röpirat« szó helyett 
vette fel a »Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyám
intézet Lapja címet. Előfizetési díjat nem 
kértünk. Bajos is lett volna, hiszen lapunknak 
cgv-egv száma mindössze 1 fillérbe került. Ar
ia azonban számítottunk. hogy majd akadnak 
jó lelkek, akik némi kis ajándékot küldenek 
be a laj) előállítási költségeinek fedezésére. 
Tudniilik, a lapot sem mint »mellékletet«, sem 
mint röpiratot« nem nyom atták ingyen. Ha
V. X. tud olyan nyomdát, mely ingyen előál
lítaná kis lapunkat, közölje velünk annak c í
mét s a jövőben oda fordulunk. A lap előál
lítási költségeinek több minit a felét ajándék
pénzből fedeztük. Tény, hogy a lan k iadá
sával kb. 300 P kiadásunk fedezetlen m aradt. 
Ezt a Gyámintézet bevételeiből kellett fedezni. 
Léhát -  így számít V. Z. — a lap kiadása 
révén 300 P vesztesége lett a Gyámintézetnek. 
Ez azonban nem egészen így van. H allgas
son meg V. Z. U gyebár vetés nélkül nincs 
aratás, propaganda nélkül nincs eredmény?

Eokozott sajtó propagandánk révén 1933- 
ben 1446.32 P összeggel nagyobb volt a Gyám
intézet bevétele, mint 1934-ben. Ha a fenti 
többlethez hozzászámítjuk a központi gyűjtés 
332.64 P összegét, m ert a központi gyűjtést 
is a Gyámintézeti Lapon keresztül bonyolítot
tuk le, akkor m egállapíthatjuk, hogy a nagyobb 
propaganda révén 1779.16 P  többletbevétele 
lett a Gyámintézetnek. Ha pedig a Gyámin
tézeti pénzből a lap kiadására fordított 300 P-t 
levon juk a több let-bevételből, a lap propa(- 
gandája még akkor is 1279.16 P összeget »ho
zott« a Gyámintézetnek.

Helyes volt-e, hogy kiadtuk a Gyáminté
zeti Lapot? Azt hiszem, hogy ezen felvilágosí
tás után V. Z., aki mint írásából látom, a 
Gyámintézetnek barátja, szintén belátja, hogy 
jól cseleked tünk ... Az a bizonyos 300 P is 
begyült volna még a lapra, ha a Gyám inté
zet barátai itt is, ott is, felhívták volna h í
veinket arra, hogy ne sajnáljanak néhány fil
lért a Gyámintézeti Lap költségeire.

De b ízvást hiszem azt, hogy ha legkö- 
közelebb megjelenik a Gyámintézet 75 éves ju 
bileumi közgyűléséről szóló, s 32 oktáv oldalra 
terjedő füzet, melyből egy-egy példányt min
den evangélikus családnak szánunk, V. Z. is 
segítségünkre lesz nemcsak a füzet terjesztésé
ben, hanem abban is, hogy annak a füzetnek 
néhány fillérnyi árát ő is, meg hívei is be
küldik a Gyámintézet pénztárába, hogy a mind
nyájunk által féltett Gyámintézetnek ebből a 
vállalkozásból -  a propagandának szánt ju 
bileumi füzet kiadásából — ne kára legyen, 
hanem haszna.

Z i e r m a n n  L a |jo s .

Külföldi hirek.

A S a l z b u r g i  katolikus egyetem létesí
tésére társaságok alakultak Európa katoliku- 
államaiban, így hazánkban is. Ezeknek aiz 
egyesületeknek kötelessége az egyetem anyagi 
támogatása.

Dr. \Y i n t e r  E d u i r d prágai egyetemi 
teológiai tanár (kát.) kijelentette, hogy az a 
nagyon elterjedt kifejezés: »Kn nem vagyok sem 
német, sem cseh, hanem katolikus«, nagyon 
sokat árt az egyháznak-

A m e r i k á i  és a n g o I k ívánságra a né
met olimpiai rendezőség a stadion mellett is
tentiszteleti helyiségeket létesít, ahol istentisz
teletek és vallásos előadások tarthatók.

Az O x f o  r d b a n 1937-ben tartandó nagy 
ökumenikus világgyűlés főkérdése: A nép, az 
állam s egyház kérdése.

A k á l v i n i s t a  t h e o l o g u s o k  nemzet - 
közi kongresszusa Genfben 1936. június ha 
vában konferenciát tart, melynek előadói: 
Barth, Thurneysen, Colijn hollandiai minisz
terelnök. (M agyar előadókról nincs híradás.)

Az I m a  a p o s t o l a i n a k  közössége ima- 
hetet rendelt el abban a reményben, hogy az 
elszakadtak, elsősorban a lutheránusok, meg a  
többi protestánsok visszatérjenek a római egy
házba.

K e n t e r drezdai római kát. káplánt két 
évi börtönre ítélték, m ert szocialista iratoka! 
terjesztett.

N y o l c  a m e r i k a i  kai. érsek pásztor- 
levelet adott ki, melyben híveiknek m egtiltot
ták, hogy gyermekeiket állami iskolában tan ít
tassák.

A V a t i k á n t  a szankciós eljárások csak 
annyiban érdeklik, hogy a külországokból be- 
folyó s a pápai állam céljait szolgáló különböző 
adományokat a szankciós államok letiltották.

A s p a n y o l o r s z á g i  lelkiismereti sza
badság törvényének négy év előtt való vissza
áll ításával 4261 szemináriumi növendék hagy
ta ott a papi pályát. 9000 gyülekezet közül 1912- 
ben nincs lelkész.

A n é m e t  o r s z á g o s  p ü s p ö k ö t ,  Mül
ler Lajost szabadságolták, annyira komolyan, 
hogy még az au tó ját is elvették.

A G u s z t á v  A d o l f  E g y e s ü l e t  ez évi 
nagy adományát, 20.000 m árkát a wolhiuiai 
gyülekezeteknek adta. A belgrádi gyülekezet 
kapta a 7000 m árkás másik nagy adományt.

T ö r ö k o r s z á g b ó l  m ár az utolsó evan
gélikus misszionáriusok is elköltöztek. Néhány 
héttel ezelőtt az utolsó missziói házacskát is 
sikerült eladni s ezzel a keresztyén misszió 
élete ott teljesen megszűnt.

A m e r i k á b a n  nagyon kiterjedi a  kom 
munista agitáció. 610 szervezet működik, 300 
újság és folyóirat végzi a propagandát, 320
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iskola terjeszti tanításukat, 36 nemzeti egye
sület szolgálja céljaikat, 100 kultúregyesüleí 
takarja a bolsevizmust, megszámlálhatatlan szá
mú zenekar, filmszínház és tánciskola szolgál 
agitációs alkalmuk Sztálin kommunista köny
ve 100.000 példánryban forog közkézen. Évi
6.000.000 dollárt fordítanak kommunista agi- 
tácié>s célokra.

1 n d i a legutóbbi népszámlálása szerint 353 
millió lakosból 77 millió a mohamedánok szá
ma, a keresztyéneké pedig közel 6 millió. Vi
szont a mohamedán egyház az utolsó évi ized
ben két és fél millió lélekkel szaporodott. Misz- 
sziói tevékenységében pedig annyira aktív, 
hogy ma már a keresztyén misszió sem tud 
versenyezni vele. Közli: 67. /..

Nem hagyhatom szó nélkül.

1. A »Keresztyén Igazság« februári szá
mában »Keresztyén és Keresztény« c. cikk író
jának fejtegetésével teljesen egyetértek. N agy
nevű prof. és r. kát. teológusok régi tudom á
nyos irataiban váltakozva, mindegyik írásm ó
dot feltaláljuk. Kiejtés szempontjából — én 
úgy érzem —, hogy a »keresztény« könnyebben 
kiejthető és magyarosabb. Kevesebb benne az 
egymásra tóduló mássalhangzó. Régi énekköl
tőink műveiben is így olvastam: »Mit. használ 
a kereszténségem, ha nem a szerint élek«. . .  
M agyar beszédben az »ny«-et is »n«-nek e jt
ve csak úgy m ondják: »Én keresztén vagyok«, 
ami persze a m agyar helyesírással nem egye
zik meg. M iután a szónak lényegéi tudjuk, kár 
is ezen vitatkozni, mindkét kitételként írha t
juk s tekintve azt, hogy adiaforon, a. »keresz
tény m agyarság érdekében« tényleg hivata
losan is a »keresztény« írásmódot használhat - 
nók. Nem helyeslem, hogy a legújabban k i
adott Kis-Káté hivatalos szövegéből kihagyták 
a keresztyénség igazán közös hit alapjából, az 
apostoli hitvallásból a »katolikus«, vagyis ál
talános, egyetemes jelzőt. A német eredetiben 
is benne van: »Ich glaube an eine katholische 
(allgemeine) christliche Kirche«. A fönti lap 
szerint a ref.: »Révész által is emlegetett :zúg- 
polémia kezéből ezzel is egy fegyvert ütnénk 
ki«. Utóvégro Krisztus parancsa szerint m in
dent el kell követni, hogy ebben az összeom
lással fenyegető, gyűlölködő világban névleg 
is és lényegben is egyek legyünk. Valamikor, 
az ellenreformáció harcában a túlzó elemek, 
kik a form át a lényeggel 'összetévesztették, az 
oltárokat, művészi vallásos képeket, orgoná
kat, díszes papi ruhákat, régi szép kér. m a
gyar népénekeket, sőt a gyönyörű liturgiát is 
kitették a templomból s most már, hála Isten
nek ezek is újból méltó helyet foglalnak tem p
lomainkban. A hatalmas prot. angol nemzet 
csak eléggé puritán és biblikus néips s külső szer
vezetében (érsek), istentiszteletében, liturgiájá
ban m egtartotta az ősi »katolikus« egyetemes

keresztény formulákat. H a a r. katolikusok a 
protestantizmus hatása alatt akarva, nem akarva, 
nem tudom, de a korszellem, kultúra és élet 
kényszerítő parancsa folytán, a kereszténység 
lényege tekintetében (olcsó magyarázatos Bib
liát terjeszt hívei között, plébánosaik szent Igét 
olvasnak és a nép nyelvén prédikálnak, lázas 
buzgalmat fejtenek ki az ifjúság nevelése, cser
készet, misszió terén, stb.) hozzánk közelednek, 
akkor talán nein vétek,-ha a formaiakban ü t
ött mi is közeledünk őhozzájuk.
2. A múlt évi egyetemes gyűlés 37. §-a uta
sítja az egyetemes tanügyi bizottságot, illetve 
ennek vallástanítási alosztályát (elnök: Gaudy
L.), hogy miután az eddig tárgyalt tervezeteket, 
túlhaladta az idő, új vallástanítási tantervet, 
készítsen. Úgy tudom, ez nemcsak középis
kolai, hanem az elemi iskolai vallási tantervre 
is vonatkozik, bár ez utóbbi az eddigi, az 1904., 
illetve az 1910. évi egyetemes közgyűlés á l
tal kiadott tantervben elég világosan, szaba
tosan és helyesen adva van. Hogy az új te r
vezet mit akar, fogalmam sincs róla. . . .  Annyi 
bizonyos, hogy az. új tervezet előszele bizonyta
lanságot és zavart kelt. Az elemi iskolai vallás- 
tan írók m unkája félbeszakad, vallástanuk 
újabb kiadása függőben marad. Felvilágosító, 
megnyugtató választ kérünk és sürgősen kék
jük a bizottság tervezetét, hogy idejében hoz
zászólhassunk. Érdekes, hogy az egyetemes tan
ügyi bizottság és vallástanítási albizottság név
sorában alig találok egy nevet, ki ev. tanulóink 
többségét kitevő elemi népiskolaiak és szórvány- 
beliek hitoktatásával gyakorlatilag is foglal
koznék ! /
3. A dunántúli belmissziói programm ez év
ben is, kitűnő szerkesztésben, nagy terjedelem 
ben jelent meg. Mégis az 5 pengőre felemelt 
árat túlsóknak tartjuk. Inkább könnyebben m eg
emészthető, kisebb terjedelemben kérjük, 2 P-s 
árban, hogy a filiák részére is m egrendelhes
sük, így kénytelenek volnánk csak az anyagyü
lekezet részére meghozatni. A sokféle offe'rtó- 
rium százfelé küldözgetés kötelezettségével nö
vekedőben van. A belmissziói program ban kü
lönösen ádventre és böjtre 4—4 vallásos estély
re szóló népies, biblikus, rövid írásm agyaráza
tokat, előadásokat kérünk s ugyanilyeneket 
ifjúsági s nőegyleti összejövetelekre és szeretet- 
vendégségre.
4. A Luther Társaságot és Luther Szövet
séget, nehogy szétforgácsolódjunk, mihamarább 
egyesíteni kellene- V. Zi

A világban nem a vallás uralkodik, hanem 
a babona és a zsarnokság; mert a világ a 
Sátán uralma alatt van. S amikor mi azt hir 
detjük, hogy a hit szabaddá tesz, akkor a világ, 
amely ezt hallja, mindenképpen szabaddá akar 
lenni, — de testileg. így felcseréli az igazi val
lásosságot a babonával, vagy még inkább 
ördögi csalással.

Luther.
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h í r e k

INVOCAV1T VASÁRNAPJA
Máté ev. 4:1—11-

Nézz először magadra. Késői utóda vagy a sá
tánnal,:. Vagy na ni te csapkodtad az eget lázadásod
dal: Ha van Isten, miért van annyi szegény és
éh es?« »Ha Isten gyermekei vagyunk, miért nem 
óvnak az angyalok minket is?« »Ha ö  a dicsőség 
Ura, miért nem dicsöítteti meg magát ebben a vi
lágban, amely erre a csodajelre teljesen az övé 
lenne?«

Nézz Jézusra is, Éretted, aki kísérted, Őt, aki 
üldözöd, gúnyolod öt, éretted, a sátán késői utód
jáért, erős volt és hűséges volt mindhalálig. Ke
serű kereszt-halálig.

Imádd az Urat s szolgálj Néki!
— A magyar gályarabok kiszabadításának 260-ik 

évfordulója alkalmából a debreceni református és 
evangélikus egyházak emlékünnepet tartottak s ez 
alkalomból a regi kollégium előtti emlékművet meg
koszorúzták.

A pestmegyei ág. h. ev- felső egyházmegye 1936 
évi február ho 28-án d. e. 9 órakor Gödöllőn a köz
ségházának emeleti termében rendkívüli közgyűlési 
tart. A közgyűlés tárgya: A nagytarcsai missziói 
egyház lelkészi állásának betöltése.

— A pesti német egyház e héten tartott presbi
teri ülésében adta át lelkészének, Broschko G. Adolf
nak múlt évben betöltött 40 éves lelkészi szolgálata 
alkalmából az egyház ajándékaképen megfestetett 
arcképét. Az egyházközség felügyelője meleghangú 
beszédben köszöntötte a lelkészt. A művészi értékű 
képet Glatz Oszkár, a neves festőművész hittest
vérünk készítette.

— A kelenföldi egyházközség február 23-án tar
totta rendes közgyűlését, mely tárgyalta az egyház
tanács részletes munkajelentését, a számadást és a 
költségvetést. Az egyházépítés jegyében tartott köz
gyűlés példás egyetértésben folyt le.

— Mar-Johannes Tamás menekült assziriai ev. 
lelkésznek a Bpest—fasori és kelenföldi egyházak
ban tartott előadása mély hatást tett a hallgató
ságra. A ninivei és babiloni ásatásokra vonatkozó 
érdekes képein kívül különösen az assziriai keresz
tyének üldöztetéseinek megdöbbentő adatai keltettek 
figyelmet.

— A Deák-téri Luther Szövetség Gyámolíto Szak
osztálya által f. évi február hó 19-én rendezett 
kedélyes összejövetel a rendkívül kedvezőtlen idő
járás ellenére is igen jól sikerült. Közel 200 -an 
adtak ott egymásnak testvéri találkozót. Az est 
tiszta jövedelme szegényeink felsegítésére 202 P.

— Dr. Payr Sándor ny. theol- egyetemi tanár 
75-ik életévét töltötte be. A tisztelői és volt tanít
ványai részéről jövő jókívánatokhoz szeretettel fűz
zük lapunk jókivánatait is és Istentől áldást kérünk 
életének eddig is annyi lelki haszonnal járó további 
munkálkodására.

— Szeged. Február 16-án tartotta az egyházköz
ség évi rendes közgyűlését, amelynek legfontosabb 
határozata az volt, hogy az egyház kimondotta az 
új templom építését. A templomépítés előkészítésére 
egy tíztagú intézőbizottságot, egy száztagú férfi, száz
tagú női és száztagú ifjúsági épitöbizottságot válasz
tott és 100 pengős, 10 pengős és 1 pengős téglaje
gyeket bocsátott ki az egyház hívei között, mert a 
templomépítésnél az a cél vezérli, hogy elsősorban 
a hívek áldozatkészségéből épüljön fel. Ennek a szük
ségességét hangoztatta Egyed Aladár lelkész-esperes 
a közgyűlést megelőző istentisztelet igehirdetésében, 
a felügyelő is megnyitójában. —■ Az egyház hitéle

tének fejlődésében örvendetes tény, hogy az úrva- 
csorázók száma 320-szal emelkedett s az 1931-i 37G 
létszámról 1431-re nőtt. Örvendetes, hogy a hívek
11.000 P. egyházi adón kívül különböző címeken 
8936 pengőt áldoztak egyházi célokra. A heti 5 is
tentisztelet mellett és növekedő szórványistentiszte
letek mellett a heti bibliaórákat 10-re kellett fel
emel n,i*s a ícmplomlátogatás oly mértékben nőtt, hogy 
új, nagyobb templom építéséhez kell az egyháznak 
hozzáfognia. — Született 28 gyermek, meghalt 26 
egyén, házasságot kötött 19 pár, ebből csak 4 volt 
tiszta evangélikus. A 13 róm. katolikussal kötött ve
gyesházasság esetén javunkra 12 reverzálist adtak, 
kárunkra 4, kitért az egyházból 10, betért 6, kon- 
firmáltatott 22 gyermek. A szórványközségekben az 
egyház 112 lelket tart nyilván, az egyházközség lé- 
lekszáma 2041. A Luther Szövetségnek 108 tagja, 
a Nöegyletnek 79 tagja, Leányegyletnek 26 tagja, 
a Középiskolai Tanulók Luther Szövetségének 96 
tagja, a Thurzó György farkasfalka cserkészcsapat
nak 21 tagja van. — A Nőegylet karácsonykor 62 
szeretetcsomagot osztott ki, 40 gyermeket pedig te- 
tőtöl-talpig felruházott. Elemi iskolai tanulókat in
gyen tízóraival és ebéddel támogatja. — Az elemi 
iskolába 104 gyermek jár, 81 evangélikus, 9 re
formátus és 11 római kát. Idegen iskolába az I—IV. 
osztályig bezárólag csak 9 ev. gyermek jár. Az elemi 
iskola két tantermes, négy osztályú. Az ev. gyerme
kek heti' 4—4 órában, két- tanító vezetése alatt ré
szesülnek hitoktatásban. A vasárnapi iskolát a dia
konissza vezeti. A középiskolába induló gyermekek 
részére heti három órában ingyen német tanfolyam 
van. — A közgyűlés megemlékezett Berzsenyi Dá
niel halálának 100 éves évfordulójáról is. A lelkész 
a közgyűlés előtt a költő Fohász című imáját olvasta 
fel, amelyet a hívek állva hallgattak végig. A Sze
gedi Luther Szövetség az Egyetemi Luther Szövet
séggel karöltve Berzsenyi emlékünnepélyt tart, ugyan
azon napon a szegedi Fogadalmi-templom környékén 
felállított nemzeti Pantheonban elhelyezett Berzsenyi 
szobrot az egyház küldöttsége meg fogja koszoruz- 
ni. A Luther Szövetség rendez Liszt ünnepet is.

— Az Országos Bethlen Gábor Szövetség évi köz
gyűlését február 27-én tartotta, amely után a Bethlen 
Gábor-emlékbeszédet Dr. Fabinyi Tihamér pénzügy- 
miniszter mondotta.

— A balassagyarmati evangélikus egyház minden 
szerdán este 6 órakor a templomban böjti es
télysorozatot tart. Közös cím: »Emberi áldozatok 
az isteni áldozat körül«. Március 4-én: Szabó József 
győri kerületi lelkész: »Akik virágot szórtak út
jára.« Március 11-én: Kardos Gyula balassagyarmati 
alesperes-lelkész: »Akik ruhájukat terítették elébe.« 
Március 18-án: Kemény Lajos budapesti esperes: »Aki 
a csókját kínáita néki.« Március 25-én: Magócs Ká
roly .budapesti kerületi lelkész: »Aki kincsét adta 
neki.« Április 1-én: Irányi Kamill székesfehérvári 
lelkész: »Aki a hajlékát nyitotta meg előtte.« Áp
rilis 8-án: Antal Zoltán balassagyarmati ref. lelkész: 
»Aki a sírját adta néki.«

— Halálozás. Ludmann Ottó, a7 eperjesi kollé
gium ny. igazgatója munkás és tudós élet hosszai 
öregsége után, érdemekben gazdag életét Budapesten 
96 éves korában befejezte. Tanítványai nagy szám
mal gyűltek össze, hogy a kiváló pedagógus és 
melegszívű tanártól búcsút vegyenek. A gyászbeszé
det Szántó Róbert kelenföldi lelkész mondotta, az 
eperjesi ősi kollégium és az gperjesi diákszövetség 
nevében Dr. Szlávik Mátyás ny. theol- akad dékán 
mondott búcsúbeszédet. Emléke megbecsült és áldott 
marad egyházunk és tisztelői életében.

— Névváltoztatás. Vitéz nagy-megyeri Raics Ká
roly altábornagy régi Raics nevét ősi családi ne
vére: »Nagy«-ra változtatta vissza.

Szrna János sámsonházi segédlelkész Szánkás
ra, Holub Pál theologus »Pásztorira, Krón Oszkár 
theologus Koszorús«-ra változtatta nevét.
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■ — Évi jelentések. 1935. évi statisztikai adatok:
Nagybánya. Született: 3 ,meghalt: 4, házasságot 

kötött: 4 pár, konfirmált: 2 fiú, 2 leány, úrvacsorá
val: éltek: 78, tanköteles gyermekek: az elemi iskolában 
1 fiú, 3 leány, középiskolában 1 fiú, 1 leány. Ado
mányokban befolyt: 3.070 lej pénzben, 6000 lej ér
tékű természetbeni ajándékokból, egyházadó: 8000 
lej, teljes összegében folyt be.

Temesvár. Született: 49, meghalt: 50, házassá
got kötött: 19 pár (többen mellőzték az egyház ál
dását vagy idegen templomban áldatták meg vegyes 
házasságukat); konfirmált: 16 fiú, 14 leány, úrva
csorával éltek: 1089-en, tanköteles: 137 fiú, 103 le
ány. Adományok összege: 73.747 lej, egyházi adó:
220.000 lej, befolyt: 168.284 lej, hátralék: 51-716 lej, 
az egyházközség évi bevétele: 346'.389 lej, kiadása: 
340.920 lej, maradvány: 5469 lej.

— Házasság. Raskó Erzsébet, Raskó Kálmán 
szarvasi ev. gimnáziumi igazgató leánya és kézdivá- 
sárhelyi Vásárhelyi József dr., Békésvármegye szoi- 
gabírája február hó 20-án Szarvason házasságot kö
töttek.

— Eljegyzés. Prúnyi Magdolnát eljegyezte Jan- 
csó Bertalan mezohegyesi ev. missziói lelkész.

— „Abesszínia és egyéb missziói tanulmányok« 
dm alatt jelent meg a Református Külmissziói Szemle
IV. kötete, 48 oldalon, a Magyar Református Kül
missziói Szövetség kiadásában. Mint címe is mutat
ja, főként az érdkelődés középpontjában álló Abesz- 
sziniával foglalkozik misziói szempontból. Nagy ér
deklődésre tarthat számot a mohamedánok vallási 
propagandáját tárgyaló cikk. A csinos kiállítású 
könyvecskében megjelent hat tanulmány a misszió 
legérdekesebb kérdéseivel foglalkozik. Ára mind
össze 60 fillér. Megrendelhető a kiadó címén: Bu
dapest, IX., Kálvin-tér 8. II- 17.

— A Protestáns Orsz. Arvaegylet Növálaszt- 
mánya 1936. február 29-én, szombaton d. u- 6 óra
kor az Árvaházban (VII., Rózsák-tere 1.)) szere- 
íetvendégséget rendez. Szíves érdeklődést kér a nő- 
választmány.

— A KIÉ evangélikus ága az 1935. évben pénz
tárába küldött alábbi adományokat köszönettel nyug
tatja. (Folytatás.) Budapesti adakozók: Tomcsányi V. 
Pál 10.—, v. Pruzsinszky András 1.—, Dr. Pósc’n Gyula
2.—, Egnes Ferencné 1.—, Sásdy János 1.—, Sárkány 
Alfréd 2.—, Fischer Sándor 2.—, Biczó Ödönné 1.—, 
Doktorics Benő 1.—, Dr. Blaskovich András 5-—, 
özv. Bonta I-né 5.—, Mikolák Kálmán 1-—, Pozsgay 
Tiborné 1.—, Tomcsányi Móric 5.—, Hüttl Ármin 
10.—, Mehnert Ernöné 1.—, Broschko G- A. 3.—; 
Juhatsek Nándor 5.—, Kalix Viktor 1.—, özv- Ste/- 
czer Gyuláné 1.—, Triboner Béla 2.— Ballo Ede, 
Dr. Balogh Zoltán, özv. Bartha Miklósné, Glatz Osz
kár, Poll Imre 1—1.—, Dr. Lányi Márton 5-—, Dr. 
Konkoly Elemér 2.—, Dr. Zimmermann Lajos 10-—, 
Andreics Károly 5.—, Saxlehner Kálmán 10.—, Dr. 
Rásó Lajos 3.—, Pasteur intézet igazg. 5-—, Dr. 
Szelényi Aladár 2.—, Dr. Bélák Sándor 5.—, Kori- 
tsánszky Ottó 5.—, Zsilinszky Mihály 5.—, Balázs 
Péter 2.— P. Vidéki adakozások: Bélák Sándor To
kaj, Zongor Béla Körmend, K. Nagy Károlyné Bé
kásmegyer, Gosztonyi Tibor Váchartyán, Belánka Mária 
Rákosliget, v. Mésey László Sopron, Ferenczy Zol
tán Alag, Dr. Horvay Róbert Debrecen, Jósfay Jana 
L. Győr 2—2 P, Szabó Ferenc Vanyola 3.64, Marcsek 
János Özd, Bélák János Gérce, Dr. Lichtenstein László 
Miskolc, Dr. Desiderius Ácsa 10—10 P. Dr- Polner 
Ödön Szeged, Dr. Payr Sándor Sopron, Patay Ti

borné Ácsa, Mesterházy Ernő Nagyegresd, D. Kováts 
fstván Sopron 5—5 P. Kemény Péter Nyíregyháza, 
Kiss József Nagydorog, Bélák Sándor Tokaj, Kovács 
Béla Nemeskolta 3—3 P. v. Muray Ede Székesfehér
vár, Szentkirályi A. Tápiószentmárton, Dr. Bozsin- 
ky D. Orosháza, D. Legény István Medgyesegyháza, 
özv. Oberländer G-né Nyíregyháza, Wojtech Vil
mos Sopron, Dr. Veöreös Imre Győr, Lux Rezső 
Kaposvár, Fodor Kálmán Győr, Nagy Lajos Al- 
szcpor, Tóth Ernő Nemeskér, Dr. Balázsovits Gyu
la Szepetnek. Csizmadia F. Kisbaráthegy, Kecskés 
Mihály Mór, Borsody János Győr 1—1 P. Figeczky 
Lajos Nyíregyháza —.60, Szentiványi Sándor Vése 
1.10 P. A KIÉ• evang. ága csekkszámlájának száma 
39.039, melyre további szíves adományokat köszö
nettel vesz az elnökség. :

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosít ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve'

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órái. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867. * S

UJ LEXIKONOK!
6 kötetes »Uj Lexikon«. Az 1. kötet 
most jelent meg. Egy-egy kötet 
P. 15.—
»Révai Kis Lexikon« egy kötetben. 
Előfizetési ára P 12.—.
Havi részletfizetésre is kaphatók.

S C H O L T Z Testvérek könyvkereskedésében.
Budapest, IX., Ferenc-krt 19—21, 

Ismertető füzettel kívánatra készséggel szolgálunk.
Lebe Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 2S-b. — F.: Farkas L.
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T Ö R V É N Y  ELŐTT.
A m agyar nép gondolkozása annyira m eg

becsüli a  törvényt, hogy  egészen különös je
lentőséget hordoz például az a kifejezés, hogy 
valaki »törvény elé kerül«. Kétségtelenül a 
m agyar nép erényei közé tartozik az, hogy 
törvénytisztelő.

Most mégis egyházi vonatkozásban kell 
megemlíteni egy olyan esetet, mely nem hagy
ható szó nélkül. A múlt hónapban történt, hogy 
egy evangélikus lelkész két lelkésztársát, majd 
pedig egyik egyháztagját járásb íróság  elé á llí
totta. Minket ezidőszerint nem érdekel az, hogy 
milyen okok m iatt indult meg ez az igazság
keresés és az sem, kinek van igaza, de nagy 
m értékben csodálkozásra indít az, hogy ez az 
igazság-keresés világi bíróság előtt történik. 
Nekünk éppen azért vannak különböző foko
zatú egyházi bíróságaink, hogy lelkészeknek 
egymás közötti, vagy akár lelkészeknek híveik
kel való ellentéteiket ott intézzék el- Ezek az 
egyházi bíróságok nem azért vannak, mintha 
teljesebb igazságot tudnának szolgáltatni, de 
természetszerűleg fejlődtek ki azért, m ert az 
egyházi életben előálló mindenféle differen
ciák elintézése egyházi bíróságok előtt egysze
rűbben, kevesebb perlekedéssel és mégis "leg
alább ugyanolyan eredménnyel oldható meg. 
Ezenfelül pedig a lelkészeknek egymással, vagy 
híveikkel való ellentéteik nem tekinthetők soha 
személyi jelentőségüeknek, hanem feltétlenül az 
egyházi életet is érintik és így az egyházi köz
érdek körébe is tartoznak.

Meg kell tehát állapítanunk azt, hogy lel

késztől és egyháztagtól egyaránt meg kell k í
vánnunk azt, hogy egymásközötti ügyeiket e l
sősorban egyházi bíróságok előtt igyekezzenek 
elintézni. Ez nem csorbítása a polgári jognak, 
hogy a világi bíróságok védelmét igénybe ve
hessék, hanem olyan bonum, amely az egy
házzal való viszonyból fakad. Meg kell ugyanis 
állapítanunk azt is, hogy az ilyen természetű 
ügyek összefüggnek az egyházi élet mások előtt 
sokszor nem is ismeretes, vagy nem  Is, eléggé 
értékelhető apró  jelenségeivel, tehát saját ügyé
nek árt az, aki az egyházi bíróságot! mellőzve, 
egyenesen az egyházon kívül keres védelmet.

Igaz, hogy mostani alkotmányunk paran- 
csolólag nem írja  ezt elő, igaz, hogy az új 
zsinati törvényjavaslatok idevonatkozó 46. §-a 
sem rendelkezik ilyen értelemmel, mégis m a
gától értetődőnek és természetesnek kell mon
danunk azt, hogy egyházi természetű ügyeket 
a  perlekedők csak akkor vihessenek világi b író 
ságok elé, ha m ár az egyházi jogvédelmet 
kim erítették.

Ajánljuk az új zsinat figyelmébe azt, hogy 
gondoskodjék ilyen esetek további megismétlő
désének megakadályozásáról. Ezzel egyházi 
közérdeket fog szolgálni, másfelől ped ig  tá- 
maszkodhatik a  Szentírásra is, amelyik az első 
Korintusi levél 6. részében világosan m eg
mondja azt, hogy ne pereskedjünk, ha pedig 
mégis pereskedünk, akkor azt az egyház el
bírálására bízzuk. Mert ránk illik Pálnak ide
vonatkozó szava: »Szégyenetekre mondom ezt!«
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Hitvallás-zsinat
Oeynhausenban.
(Berlini munkatársunktól.)

Rarmen, Dahlem és Augsburg után — Bad 
Oeynhausen! (Ejtsd: Őnhauzen). ebben a west- 
phaliai városban folyt le és ért véget feb
ruár 22-én a német hitvalló egyház1 legújabb 
zsinata, melynek döntő fontosságát lapunk f. 
évi 6. számában m ár előre sejttettük olvasóink
kal. A helyzet megértéséhez szükséges, hogy 
az elmúlt évek zűrzavaros egyházi harcaiból 
néhány eseményt ú jra  felelevenítsünk.

Barmenben tarto tta  a hitvalló egyház 1934 
májusban első nagy hitvallás-zsinatát, melyen 
az egész birodalom hitvalló közössége képvi
selve volt. (Reichsbekenntnissynode). Ezen a 
Német Keresztyének tanítását a Biblia és a 
hitvallások alapján tévtannak jelentették ki és 
elvetették. A második birodalmi hitvallás-zsi
nat Dahlemben folyt le 1934 októberében. Itt 
folytatólagosan kimondják, hogy az egyház 
szempontjából nemcsak a tanítás tisztasága fon
tos, melyből nem engedhetnek, hanem az egy
házi rend is. Ennek felfordultával tehát egy
házi szükségjogra (N otrecht) hivatkozva, az 
egyházvezetést kezükbe veszik. Ezt követte 1935 
júniusában a harm adik birodalmi hitvallás-zsi
nat Augsburg városában, ahol m ár egy ide
iglenes birodalmi egyház-szervezetet alakítottak 
ki, melyben a lutheri és nem-lutheri egyházak 
szövetségre léptek s egy öt tagból álló Ideig
lenes Kormányzat vette kezébe az egyház ve
zetését (Vorläufige Kirchenleitung). Ezek a 
zsinatok egy vonalon haladtak és m indig egy
hangúlag döntöttek.

A legutóbbi birodalmi hitvallás-zsinat, 
Oeynhausenban azonban nem folytathatta en
nek az irányvonalnak további kiépítését, mert 
nagy események jöttek közbe. Ezekről egyen- 
lcint m ár értesültünk. Csak még egyszer rö
viden: az állam 1935 júliusában a vallásügyek 
miniszterévé nevezte ki Kerrl tárcanélküli m i
nisztert. Szeptemberben a miniszter megbízást 
kapott a kormánytól az evangélikus egyház 
rendjének helyreállítására; ebből a célból tö r
vény jelent meg az »evang. egyház biztosítása 
érdekében«. A miniszter azután egyházi fér
fiakból kijelöld egy Egyházi Bizottságot (K ir
chenausschuss) a rend m egteremtésére, s ez 
azóta működik is. A hitvalló egyház vezetősé
gének mármost ezzel az állami törvény alapján 
és erején működő Egyházi Bizottsággal szem
ben kellett állást foglalnia. És itt tört fel mind 
nagyobb erővel a hitvalló egyház kebelén belül 
az az egységet veszélyeztető ellentét, melyet 
legutóbb ismertettünk. A  Birodalmi Testvér
tanács (Reichsbruderrat) január 3-iki ülésén a 
többség (17-en 11-el szemben) kijelentette, 
hogy nem óhajt együttműködni az állam révén 
létrejött Egyházi Bizottsággal. A végleges 
döntést azonban csak egy zsinat hozhatta meg. 
Az oeynhauseni zsinat!

A német hitvalló egyház nem hullott m ent
hetetlenül szét! Bár ez a zsinat nem végződött 
olyan egyhangú határozattal, mint az eddigiek. 
A két napra tervezett zsinat egy hétig tartott. 
150 képviselő gyűlt össze egész Németország
ból. A zsinaton történteket írásbeli köziemé- 
mények hijján még csak nagyjából tudjuk 
isrtiertetni. A hitvalló egyház nem ad ta  fel a 
közösséget a Lélekben. De a Testvértanács 
újjáalakult.

A zsinat egyhangúi határozatot hozott az 
állam és egyház viszonyának kérdésében. Az 
egyház-vezetés hivatalát nem alakíthatja  meg 
az állam, csak az egyház. Az állam idegen te
rületbe nyúlt, amikor az egyház rendjébe 
avatkozott. Az egyház az egyház rendje felett 
is maga dönt. Hivatkozik a barmeni zsinatra 
s m egerősíti a helyes tanítás és a tévtanítás 
megkülönböztetését. (Kerrl mondotta ugyanis, 
hogy ő nem akar tudni helyes és tévtanításról.) 
Egyhangú választ ad az iskola-kérdésben is: 
a hitvalló egyház nem mond le az ifjúság iránti 
felelősségéről. Egyhangúlag jelenti ki, hogy 
az Egyházi Bizottság — s ennek szervei: az 
egyes tartományokban működő Egyházi Bi
zottságok — nem vezetői az egyháznak belső, 
lelki vezetés tekintetében; legfeljebb a külső 
rend tekintetében tehetnek valamit. Mindebben 
egy volt a zsinat.

Az ellentét a közvetlen közeli gyakorlati 
kérdésekben ütközött ki. Az egyik szárny nem 
akar együttműködést az Egyházi Bizottsággal. 
A másik szárny sem minden további nélkül, 
csak akkor, ha az előbbi feltételeknek megfelel, 
de így kész a közös munkára-

A Birodalmi Testvértanácsot azért kellett 
újjáalakítani, m ert M arahrens püspök a  veze
téstől visszalépett s vele a  többiek! is. Az új 
ideiglenes vezetőség három berlini egyházi fér
fiúból áll, név szerint: Müller (Dahlem), Bőhl 
és Dr. Alberts személyében.

Hogy mármost miben és milyen mértéké
ben van meg a hitvalló egyház egysége, lajzt 
a jelen pillanatban nem lehet megállapítani. 
Mert még nem látni tisztán, hogy mjit jelem  
tenek ezek a zsinati hírek a  — valóságban! Ez 
a közeljövőben fog nyilvánvalóvá lenni. Hogy 
az ellentétet az alapvető keresztyén egység 
m ellett nem lehetett elsimítani, ebben része 
lehet annak a különbségnek, mely a  két szárny 
között teológiai gondolkozásban van. A fia
talokból álló heves oldal a Barth-i református, 
bizonyos tekintetben szélsőséges gondolatoktól 
vezetteti magát. A másik részen a tiszta lutheri 
országos egyházak püspök-képviselői mérsékelt- 
sége áll ugyanolyan komoly hitvalláshűségbem. 
De nyilván még inkább belejátszik az ellentétbe 
a délnémet egyházak lutheri tradíciója és a 
porosz egyház uniós tradíciójának különbsége. 
— Egyik viselkedés felett sem ítélkezhetünk 
könnyelműen. Az Egyházi Bizottság működésé^ 
vei mindegyiket igazolni lehet. Az egyik rész 
csakugyan erőtelennek és kötött-kezűnek tart
hatja az Egyházi Bizottságot, m ert tény, hogy



10. szám. EVANGÉL I KUS  ÉLET 75. oldal

Müller birodalmi püspök még a helyén van, 
ha nem is beszél s vele más hitvallálshagyó 
püspökök hivatalban vannak; ténv, hogy sajtó- 
elnyomás van; tény, hogy vannak sérelmek, 
melyeken eddig nem tudott segíteni; s tény, 
hogy j)orosz területen nagyon zilálták a viszo
nyok. De tény az is, hogy sok hivatalától m eg
fosztott lelkész visszakerült m ár hivatalába s 
a Bizottság jóakaraté egyházi férfiai még so
kat tehetnek. S hogy valóban tettek m ár ed
dig is egyef-mást, annak bizonysága az, hogy 
legújabban a Német Keresztyénség azzal vá
dolja ezt a bizottságot, hogy a hitvallók pártján 
áll. í\s az is világos, hogy az állam részéről 
kimondottan ez az utolsó közvetett kísérlet, az 
egyház rendje megteremtése érdekében; s ha 
Kerrl és az Egyházi Bizottság is kudarcot 
vall, akkor nagyon szomorú idők következhet
nek. így hát azokat is meg lehet érteni, akik 
bizonyos feltételek mellett készek az. együtt- 
munkálkodásra.

Megint ott állunk, ahol m ár sokszor á l
lottunk: ideges várakozással figyeljük a fejle
ményeket, vájjon merre folytatódik a hitvalló 
egyház útja és vele a német evangélikus egy
ház sorsa?

Berzsenyi Dániel.
1935-ben egy pogány, római költő emlékét ülte 

minden művelt nemzet. A magyar iskolák, tudo
mányos körök is megemlékeztek Horatiusról, ennek 
a Krisztus előtti század egyik leghíresebb költőjé
nek születése kétezredik évfordulójáról. A magyar 
iskolák különösen nagy mértékben ülték emlékét, 
közel száz cikkben is foglalkoztak vele magyar tá- 
nárok. Éreztük, hogy hozzánk közelebb áll ez a nagy 
romai, mint más nemzetekhez. Hiszen volt korszak 
a magyar életben, mikor a latin nyelv uralkodott; 
volt korszak a magyar irodalomban, mikor Horatius 
példáját követték, s csak úgy termettek a római 
Írókat utánzó tudós írók és költők. Két igazi te
hetség is akadt az utánzókon kívül, két igaz magyar 
tehetség, aki ugyan szintén Horatiustól "tanult, de 
óstehetsége nem engedte, hogy szolgai utánzóvá le
gyen, hanem Horatius hatása mellett is önálló tudott 
maradni. Egyik Virág Benedek, pálosrendi magyar 
szerzetes, kit »magyar Horác« néven is tisztelt kora. 
A múlt század elején élt, Dunántúl született, Budán 
lakott és ott is van eltemetve a régi tabáni teme
tőben; a halálra ítélt temető még megmaradó sírjai 
között van s meg is hagyják, nem háborgatják nyug
vóhelyén az 1830 óta ott pihenő költőt. S ha ró
zsás park lesz majd a Gellérthegy oldalában, akkor 
is megállnak majd a sétálók és kegyelettel gondol
nak Virág Benedekre.

A másik még nagyobb tehetség, még eredetibb 
költő Berzsenyi Dániel, a magyar evangélikus nemes 
úr. ó írta e sorokat: ,

»Bizton tekintem mély sírom éjjelét; 
Zordon, de óh, nem, nem lehet az gonosz, 
Mert a te munkád; ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid takarják.«

Mélyen hivó lelke nyilatkozik meg ezekben, Is
ten jóságába vetett hite. Más versei is ilyen megnyi
latkozások, s mikor egyik versében a temetőbe hívja 
kortársait, főleg - »bajnokokat és nagyokat«, rámu
tat arra, hogy milyen hiú a világ, milyen múlandó és 
gyarló minden, ami körülvesz minket, halandókat. 
Tusakodik az ember, s csak sírja partjain tolong.

Minden leomlik, minden »csak jelenés«, elmúlik), s a 
temetőnél »élni, halni tanul« a hívő lélek. Erre tanít 
minket is a megnyugvást hirdető Berzsenyi. Egyik 
legjellemzőbb költeményében, az »Életfilozófia« cí
műben szépen fejezi ki, hogy a halál nem rémes 
a hívó számára:

»Tűnő éltem rövidségét 
Én tehát nem siratom,
S a jövendő kétes képét 
Előre nem borzadom.
Minden kornak van istene,
Nem zúgolódom ellene,
S kebelembe marasztom.«

Ebben az évben van Berzsenyi születésének 160. 
és halálának 100. évfordulója. Sajnos, még mindig 
úgy áll a dolog, hogy közönségünk (müveit köreink 
is!) csak akkor eszmélnek értékeinkre, akkor hiszik 
el valamely alkotásról, hogy megismerésre méltó, 
ha valamely alkalom parancsolja ezt. A diák meg
tanulja az iskolában, hogy Berzsenyi a legnagyobb 
latinos költőnk, de kikerülvén az életbe, nem igen 
veszi kezébe. Vigasztalásul mondom, hogy más nem
zeteknél sem áll máskép a dolog: pl. Klopstock 
irodalmi értékét megállapította az irodalomtörténet, 
s mégis, már kortársa, Lessing, is úgy ír róla, hogy 
jobban örül annak, ha olvassák, mint, ha csak di
csőítik mint Klopstockot, de nem olvassák. Nálunk 
a Zrinyiász, Zrínyi Miklósnak, a költőnek Szigeti 
veszedelme elismerten legjobb eposzunk, de bizo
nyos, hogy iskolán kívül senki sem olvassa, nem is 
szólva arról, hogy élvezné szépségeit. Berzsenyi Dá
niel költészete azonban élő valóság. Költeményeiből 
szállóigék, ismert mondások keletkeztek, melyeket 
állandóan idéznek: »Romlásnak indult hajdan erős 
magyar.« »Mi a magyar most: rút szibarita váz.«
»Él még nemzetem Istene.« »Csak sast nemzenek 
a sasok, nem szül gyáva nyulat Nubia párduca«, stb.

Ilyen, halála után is élő költővel foglalkozni 
hálás dolog. A feladatot még kedvesebbé teszi az 
a körülmény, hogy evangélikus értékünkről van szó. 
Nem vagyunk evangélikus értékekben szegények, 
mindenki tudja ma már azt, hogy Petőfi, Kossuth, 
Görgey evangélikusok voltak: Luther lelke nemzeti 
és irodalmi 'életünk sok kiválóságában élt úgy, ahogy 
azt Szigethy Lajos érdemes könyveiből hálára kö
telező módon megismerhetjük. — A Berzsenyi-család 
dunántúli nemes család, ma is élő tagjai vezetnek az 
egyházhüségben, egyházi felügyelő volt és van sora
ikban. Szombathelyen, a püspöki palota előtti téren 
áll Berzsenyi szobra; az evangélikus költő a katolikus 
püspök palotája előtt igazolja, milyen értéket jelent 
a magyar kultúra számára.

Egyszerű nemesi családból származott, atyja is 
ragaszkodott evangélikus hitéhez. Egyházashetyén, a 
vasmegyei Kemenesalján, a magasan emelkedő Ság 
hegy közelében született 1776-ban (160 éve). Mivel 
törékeny gyermek volt, soká nem taníttatták szülei. 
Már 14 éves volt, mikor középiskolába jutott. Soproni 
líceumunk tanítványa volt, s az ekkor már egészséges, 
erős fiú jóval kimagaslott testileg tanulótársai közül. 
Kitűnt azonban fékezhetetlen természetével is; gyors 
felfogású volt, de nem használta mindig jóra tehet
ségét. »Én egykorúim között legelső magyar táncos 
voltam, lovat, embert, asztalt átalugrani nálam játék 
volt.« (Ma bizonnyal örülnének az iskolában az ilyen 
sportoló tehetségnek!) — »Sopronban magam tizenkét 
németet megvertem, és azokat a város tavába hány
tam.« Ilyen adatok igazolják, hogy a nagyranőtt 
kamasz csínyekben vezéregyéniség lehetett. Mivel 
nem nagyon lelkesedik a tudományért, atyja 19 éves 
korában haza viszi fiát. Ekkor már nem él jó édes
anyja, ki atya és fia között a közvetítő, békítő 
szerepét játszotta életében, a fiú nem tud atyjával 
bizalmas lenni: az atyák és fiák problémája nem 
mai keletű, nem is Turgenyev szellemének kitalá
lása, hanem örök életű! — Nincs az ifjúnak sok 
tudománya, de gazdálkodása mellett esténként szí
vesen olvassa Horatius verseit. Mathisson Frigyes-
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nek, a vele egykorú] német költőnek leíró költemé
nyeit is élvezettel olvassa, s Mathisson, valamint Gess- 
nernek, a német pásztorköltemények, idillek költő
jének költészete volt Horatius mellett legnagyobb 
hatással fejlődő tehetségére.- Már ekkor kezdett iro
gatni, de mint afféle magábazárkózott lélek, sen
kinek nem vallotta be, hogy a Miúzsa csókja illette 
homlokát.

A fiatal földesúr meg is nősült: elvette Dukai 
Takáts Erzsébetet. A név irodalmi körök előtt is
mert, Erzsébetnek húga, Judit volt az egyik első 
magyar költőnö. »Ami feleségemet illeti, középszerű 
mindenben — Írja Berzsenyi — -'14 éves korában 
vettem el, együgyüségben találtam], s abból fel sem 
szabadítottam.« Az egyszerű feleség csak a ház
tartással, családjával törődik.

A férj irogat, de véka alá rejti szelleme kin
cseit. Sömjénben él birtokán; s a szomszédos Nemes- 
dömölk evangélikus lelkésze, Kiss János sokszor 
járt át hozzá. A hat évvel idősebb lelkészhez bi
zalmasabb lett Berzsenyi, mint más kortársához. Ez 
a jóbarát megnyitotta a zárkózott Berzsenyi szívét. 
Hosszas vívódás után bevallotta neki, »hogy egy 
idő óta versírással bíbelődik», át is adja neki verseit, 
nézze át őket s kéri, mondjon véleményt: »mehet-e 
valamire.« Kiss felismeri értékét, s elküldi verseit 
az akkori idők irodalmi vezérének, a református 
Kazinczy Ferencnek. Ajánló sorai így hangzanak: 
»Ez a szépreménységü költő .. • ítéletedet kéri 
általam, s nagy jót téssz vele, s reményiem, a lite- 
raturával is, ha hibáit kíméléssel, s szépségeit di
csérettel fogod felfedezni.« Kazinczy a tőle meg
szokott rajongással felel s ítél: »íme midőn azon 
kesergek, hogy az a szent láng, mely már csak
kevesek szívében tápláltatik, közelít elalvása felé, 
egy dicső lángot látok fellobbanni véletlenül.« Ter
mészetes, hogy ilyen elismerés lelkesíti a költőt,
önérzetet csepegtet leikébe, s az is természetes, 
hogy majdan egy szigorúbb, esetleg nem is egészen 
igazságos kritika annyira elkeseríti. , >r.

De Kazinczy elismerése nem jelenti azt, hogy
Berzsenyi versei társaságának körén, keveseken kívül 
máshol is ismertekké lesznek. A most már niklai 
földesúr 1803-ban átadja verseit Kiss János barátjá
nak, hogy tegyen velük, amit akar. Jellemző' a magyar 
viszonyokra, hogy tíz év kellett, míg nyomtatásban 
megjelenhettek: Kazinczy lelkes nyilatkozata után 
tíz év telt el, a költő 37 éves, mikor versei meg
jelennek. Nehézségek gördültek útjába; végre meg
volt a cenzori engedély, mely minden változtatás 
nélkül megengedte a versek kinyomatását, de akkor a 
devalváció jött, mely a kiadáshoz szükséges pénzt 
semmisítette meg; lelkes katolikus kispapok teszik 
a kiadást lehetővé s fáj a földesurnak, hogy ezt el 
kell fogadnia, bár megbecsülést jelent számára és 
megtiszteltetést, hogy így történik. A megjelent ver
seket Sopron, Győr körei olvassák, a dunántúli ma
gyarok lelkesednek érte, mindez azonban Berzsenyi 
nyomott hangulatát nem változtatja meg; kerüli a 
társaságot, kedélybeteg, mélebús lesz. »Meggyőzhe- 
tetlen hidegség s munkátlanság fog el napról-napra, 
s mindazon ösztönök, melyek valaha lelkemet izgatták, 
lassanként kialusznak. Érzem, hogy mind magam
nak, mind az emberiségnek meghaltam.« Szomorú 
nyilatkozat egy életének delén levő férfiútól! Ne
hezen alkot, »jó verset írni nagy munkát, nagy eről
ködést kíván« mondja. Gondoljunk csak Petőfire, 
Goethere, kik pillanat alatt alkotják klasszikus szép
ségű és értékű költészetük kincseit!

Némi vigaszt nyújt gróf Festetics Györggyel való 
ismeretsége, kitől meghívást kap a keszthelyi He
likonra. Ezen a költői versenyen megjelenik 1817-ben, 
találkozik ott az ünnepelt Kisfaludy Sándorral, 
Himfyvel, Pálóczi Horváth Ádámmal, Dukál Takáts 
Judittal. Festetics hajdonfövel megy elébe, annyira 
megtiszteli vendégét. Erről ilyen lelkes sorokban 
emlékezik meg költőnk: »Midőn egy oly ember,
akinek jövedelme a három millió körül van, egy 
ilyen ünnepre 30.000-et költ, semmi; de nem semmj

az, amidőn az ősz Festetics a szegény Berzsenyinek 
az utcára kalap nélkül elébe szalad. Minden cse
lekedet becsének az idő és hely az igaz mértéke. 
Egy oly népnél, ahol a nagyok az anyanyelvet ci
gány-nyelvnek nevezik, s a magyar írónak nem is 
köszönnek, s a legjobb poétát legfeljebb jokulátor- 
nak (bohócnak) nevezik, Festetics nagy ember, vagy 
ami még több: jó ember.« Valóban nagy megtisz
teltetés abban az időben, mikor Haydn, Schubert az 
Eszterházyak udvarában afféle jobb cselédeknek 
számítanak, amikor a gőgös mágnások alig állnak 
olyan szórakoztató emberekkel szóba, mint amilye
neknek a költőket, zenészeket, művészeket tekintik.

S ha a helikoni ünnep Berzsenyi önérzetét emelte, 
annál keservesebb és fájdalmasabb volt számára 
Kölcsey Ferenc bírálata, mely ugyanebben az évben 
történt. Igazságtalannak érzi az akkoriban szokatlan 
kritikát, s mivel Kazinczy nem védi őt meg, úgy 
véli, Kazinczy is részes az ellene intézett támadás
ban; elszakad felfedezőjétől, barátjától. Esztétikai 
tanulmányokba mélyed, hogy szakszerűen megfelel
hessen ellenfeleinek. Döbrentey Gáborhoz, Kazinczy- 
nak, a széphalmi mesternek ellenfeléhez fordul, ki 
füti haragját az ifjú költői nemzedék és atyai ve
zére ellen. Nem tesz ezzel Döbrentey jó szolgálatot 
a sértett költőnek, irodalmunknak sem.

(Folytatjuk.) Dr. Bánkú i t ]  De zs ő .

IGAZI BOLDOGSÁG.
Boldog csuk az lehet, akinek életét 
Nem. arany, nem ezüst, nem anyagi jólét,
Hanem a szeretet hinti be fény-úrral,
Gyémántnál ragyogóbb, tündöklöbb sugárral.
Boldog csak az lehet, akinek a lelke 
Nyugalmát mindenkor Istenében lelte;
Aki harcban, vészben Ura mellett megáll 
Mint meg in gsith at lan, rendíthetlen kószál.
Boldog csak az lehet, aki tudja, érzi,
Hogyha színét bu, baj, szúró tövis vérzi:
Van, aki bíztatja; van, aki gyógyítja;
Van, aki rossz sorsát könnyebbre fordítja.
Boldog csak az lehet, akinek a hitét 
Szélvészek', viharok sohsem téphetik szét,
Sírásban, örömben: Istenét imádja,
Aki őt örökké boldogítja, áldja.
Boldog csak az lehet, aki nem feledte,
Hogy Isten őrködik örökké felette;
Hogy akárhová lép, akármerre indul:
Ö vezérli síron innen és síron túl.

K o v á c s  An d o r .

Figyelő.
Érdekes, hogy Dr. Raffay Sándor püspök 

»Treuga Dei« című vezércikke, mely a Pesti 
H irlapban jelent meg, a katolikus egyházi saj
tóban milyen nagy tartózkodásra talált. H iá
ba böngésszük sorra a nagyszámú katolikus 
egyházi lapokat, egyáltalán nem találunk hoz
zászólást Raffay Sándor nyílt, őszinte vezér
cikkéhez. Az egyedüli »Emericana« tesz, em 
lítést a cikkről folyó évi februári számában, 
de ez a hozzászólás is egyoldalú, ugyanis k i
zárólag a hercegprím ás dicsőítésére szorítko
zik, de a cikk mélyebb tartalm i kiaknázására 
már nem vállalkozik.

Az új köntösben megjelenő M agyar Kul
túra szerkesztői közlemények rovatában ezt ol-
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vasom: — Treuga Dei. v\zt a  cikket mi is ol
vastuk, de ezen a téren a szó keveset ér. M eg
várjuk, míg odatúl is tettek lesznek belőle. Mi 
örvendenénk legjobban, ha bizonyos urak egy 
félesztendőre abbahagynák a támadásokat. 
Azonnal helyreállna a béke, mert mi úgysem 
támadunk. Ez mindenesetre nagyon je l
lemző. A végén még a protestantizmus, azí az 
állandó »törpe kisebbség« lesz támadónak ki- 
nevezve a hatalmas k itolikussággal szemben- 
De mit akar egy ilyen válasz jelenteni ép]jen 
Raffay Sándor cikkével kapcsolatban? S csak 
egv félesztendei hallgatást kér. Miért? ök  é r
tik, de mi is. *

A Szent Antal című lap januári számá
ban, az »őrtoronyból« című rovat szerkesztője 
és írója hihetetlen tám adásokat intéz a protes
tánsok ellen s olyan hangnemben, mely egye- 
nesen meglepő. Vad gyűlöletében odáig megy, 
hogy a protestáns Jókait, Bethlent, Kossuthot, 
Petőfit, Aranyt igyekszik szembeállítani R á
kóczival, Koháryval, Zrínyivel és Deákkal, akik 
közül az utóbbiak számukra »mérhetetlenül im- 
ponálóbbak« az előbbieknél. Eltekintve attól, 
hogy nevetséges ez az összehasonlítás, de egy
ben fájdalmas is. A vad felekezeti gyűlölet 
immár attól sem riad vissza, hogy a m agyar 
történelmi, m agyar szellemi egységet, a  m últ
ba visszamenőleg is, szétbontani igyekezzék.

A cikk, mely hemzseg az útszéli szavaktól 
és nem retten vissza még a »kuss«, és ,yj>okas
sza vak használatától sem, igyekszik minket 
megvigasztalni: » ...m i kát. magyarok im ád
kozunk és dolgozunk azon, hogy prot. testvé
reink visszatérjenek az »idvezítő«, »katolikus« 
Egyházba. Hej, de pompás lesz az!« Ezt az 
imádságot pedig nagyon köszönjük, de nem 
kérünk belőle. Mi magunk is tudunk imádkozni 
s lelkűnkben érezzük, hogy m egtaláltuk a leg
rövidebb s egyedüli utat az Istenhez-

Ezt az egész cikket különben teljes te rje 
delmében ajánlom a »Magyar Kultúra« szer
kesztőségének figyelmébe, válaszul arra  a sza
vaira, » ...m ert mi úgysem támadunk«.

*

Katolikus egyházi lapokban m indig több 
és több cikk hirdeti a katolikus politika szük
ségességét. A legfonlo-abb érv az, hogy 500 
évvel ezelőtt, a protestánsok »egyházdulása« 
előtt, m agyar és katolikus egyet jelentett. Jó 
le^z itt egy kissé figyelemmel kísérni a fejlemé
nyeket. Mi sohasem tartottuk helyesnek a po
litikának a vallással való egybekapcsolását, te
hát nem is követelünk protestáns politikát. De 
. . .é s  ezt nyíltan kimondjuk, addig m íg ennek 
az országnak egyenrangú protestáns polgárai 
is vannak, nem nyugodhatunk bele semmi olyan 
egyoldalú törekvésbe, mely a legelső nemzeti 
közhivatalokat is egyházi irányítás a lá  igyek- 

: szik vonni. Nekünk egyedüli erősségünk a h i
tünk és mi »hitből« tartozunk védeni érdekein
ket még akkor is, ha védekezésünket a túlol
dalon tám adásnak minősítik. K á i r o s y

Az első keresztyének élete
— A hitoktatás reformjához. —

Mivel az Evangélikus Klet egyik legutóbbi 
számában ismét szőbakerült a hitoktatás égetően 
sürgős és alapelveiben való reform jának az 
ügye egy igen megszívlelendő cikkben s ben
ne főleg a történelmi -elv«-nek a megillető 
keretek közé való szorításáról van síó, az egye
dül szükséges dolog, a személyes hitélet é r
dekében, a reformszükség bizonyítására fel
hozok egy egyháztörténeti példát, amelyre az 
idei hitoktatói munkám során döbbentem rá- 

Minden hitélet eszménye az őskeresztyén- 
■.ség. A reform átorok is mindig az őskere-z- 
tyéns:ég irányában igyekeztek megtisztítani az 
egyházat. Rendkívül lényeges tehát, hogy min
den keresztyén hívő a valósághoz hű képet 
nyerjen az őskeresztyénségről. Amikor a ta 
nítványainkkal meg akarjuk ismertetni az ős- 
keresztyének életét, lényegileg céltűzést és esz- 
m ényplántálást végzünk, amely általában egész 
életünkre nézve megszabja tanítványaink vé
leményét a keresztyénség mibenlétére nézve.

Az őskeresztyénség hitéletének a jellemzé
sénél alig lehet fontosabb forrásunk a Bibliá
nál, itt is az apostolok cselekedeteiről írott 
könyvnél. Ha az utóbbit tanulmányozzuk, lá t
juk, hogy a hangsúly az őskeresztyéneknél 
mindig a hitre s a vele sokszor egyértelm ű, 
m áskor azt előidéző lélekre vagy Leiekre esik. 
A pünkösdi bátorság, amellyel a  tanítványok 
kiállnak a világ elé, annak a hitnek bátorsága, 
mely egyedül győzheti meg a világot. István 
hittel és Szentlélekkel teljes férfiú volt. A sán
tát a Jézus nevében való hit által erősítette 
meg: a Jézus neve, vagyis a Jézusban való hit 
gyógyította meg. (Csel. 3,16.) A szerecsen 
férfiú megkeresztelésének a feltétele a Krisz
tushit. A bűnbocsánatot is a Krisztusban való 
hit nyeri el (Csel. 10,43.) Hogy Pál apostol 
mennyire hangsúlyozza a hit egyedül üdvözítő 
jelentőségét itt is, a rra  nézve lásd 13:39, 15:11, 
16:31. (»Higyj az U r Jézus Krisztusban c 
üdvözölsz mind te, mind a te házad nép \  . 
Kriszpusz is akkor lett keresztyén, amikor hí
vővé lett. (Csel. 18,8.) De egyáltalán, ha az 
ember elfogulatlanul olvassa az őskeresztyé
nek életére vonatkozó dokumentumokat, meg 
kell állapítani, hogy benne első helyen a hit 
állott. Mert hittek, azért tarto ttak  ki Krisztus 
mellett, azért tettek róla oly bátran bizony
ságot, azért term ették életük sok szép gyümöl
csét a szeretetben, a hit b írta  rá őket a,rra is, 
hogy életüket szívesen tegyék kockára a keresz- 
tyénségért. Aki ebben a felfogásban csak egy 
kis egyoldalúságot is lát, próbálja elképzelni, m i
lyen lett volna az első keresztyének élete, ha 
hitetlenek lettek volna!

Viszont pl. bizonyosfokú, az őskeresztyéne- 
kéhez hasonló szeretet re az ember hitetlenül is 
képes. A valláspedagógus feladata nem lehet 

Pá. 1. tehát más, mint hogy tanítványainak figyelmét
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erre a rendíthetetlen valóságos hitre irányítsa, 
így felel meg eljárása a történeti igazságnak, 
meg a keresztyén »vallástanítás« céljának is, 
m eit a hit látása hitet ébreszt, épperi’ mivel a 
hit mindig a Lélek műve és ajándéka.

ÉS most nézzük, hogyan tanít egyik leg
elterjedtebb középiskolai tankönyvünk, (A k e 
r e s z t y é n  e g y h á z  r ö v i d  t ö r t é n e t e .  2. 
fejezet) az első keresztyének életéről. Alcímek- 
»Felebaráti szeretet és istentisztelet.« »Lelki ta 
nítók;« Szó van arról, hogy Jézus szerétetparan- 
csának miként igyekeztek elegei tenni, hogyan 
tarto tták  istentiszteleteiket eleinte, majd az ül
dözések idején, melyek voltak az ünnepeik- Az
után, kik vezették a gyülekezetét s kik szolgál
tak abban. De hitről, lélekről az egész szakasz
ban egy szót sem találunk! Ezzel a szerző e l
távolodik a történeti valóságtól, másfelől elmu
lasztja a kiváló vall ás pedagógiai alkalm at is. 
Mintha egyenesen hit-iszonyban szenvedett vol
na s kizárólag a felvilágosodáskori morállá 
desztillált »keresztyénség« eszméje vezette volna 
a tollát. Amiből nyilvánvaló, hogy csakugyan 
más elvi alapokon állottak régi hittankönyveink 
írói és használói, mint amelyeken áll inja, re
mélhetőleg, minden evang. hitoktató is. T e r
mészetes tehát, hogy különösen a fiatalabb 
hitoktatói generáció, melyet a hit vezetett pá
lyájára s melynek a hit ad erőt az azon való 
munkához, sehogysem tud m egbarátkozni a 
régi tankönyvekkel, de nem tudja őket jó lel
kiismerettel használni sem, mert hiszen azoknak 
az elvi alapja és az új hitoktatói generáció m eg
győződése között 180-fokos ellentét van.

Egyházunk jövője a felnövekvő evangélikus 
ifjúságból épül ki. Az evangélikus ifjúság h it
beli jövője pedig elodázhatatlanul követeli a 
hitoktatás reformját,, mely egyedül a hit szem
pontját és érdekét tartja  szem előtt, szemben 
minden más, tehát történeti vagy »kulturális« 
főszemponttal, olyan szellemben, ahogyan azt 
a fenti példán igyekeztünk röviden kidom 
borítani. Dr. V e t ő  L a j o s .

Nem hagyhatom szó nélkül.
1. Az evangélikus napilap kérdéséhez — vo

natkozással e lap hasábjain eddig elhangzott 
igen figyelemreméltó észrevételekre — legyen 
szabad nekem is hozzászólni.

A mai kor' és olvasóközönség igényeinek 
megfelelő .fgondoljunk csak pl. a magas, szín
vonalon álló, nagy terjedelmű, aktuális képes 
mellékletekkel s kedvezményekkel ellátott Pesti 
Ilii lapra) evangélikus napilap kiadását — te
kintettel csonkaországunk szétszórt hívei cse
kély számára és sajnos, a sajtó iránt még é r
zéketlenségére és szervezetlenségére én is 
lehetetlenségnek tartom. Protestáns napilap 
megjelentetésének az előkészítését azonban meg 
lehet kezdeni. Álmodozó, ideális telkeknek fo
galmuk sincs, milyen óriási apparátus, anyagi

tőke és jólfizetett, hozzáértő lelkes szerkesztői 
gárda szükséges egy ilyen napilap kiadásá
hoz. szerkesztéséhez és ami a fő, terjesztáséhetz 
és versenyképes fenntartásához. Nem mondom, 
Montecuccoliként, hogy a pénz minden és mini 
a háborúhoz, erre is csak pénz, pénz' és pénz 
szükséges, de azt jelzem és leszögezem, hogy 
szerény véleményem szerint a prot. napilap 
m egalapításához — sorrendben — a legszük
ségesebb célravezető eszközök a következők:

a) Izzó, tüzes pünkösdi lélek- Az U r adja 
kegyelemből az írói készséget, sajtó, egy cikk, 
egy lap m egírása, kiadása ezer csinja-binjia 
iránti érzéket és szent lelket is, s ha az! il
lető ettől Jónásként, szerénységből avagy ké
nyelemből menekülni akarna, ezt nem teheti, 
mert néki lelki, lelkiismereti kényszerből írni, 
szólni kell. Az egy fundamentomon álló, egy 
célért küzdő olvasótábort is ez a tüzes, pün
kösdi Szentlélek teremtheti és tarthatja  meg;

b) M agyarhoni országos protestáns sajtó
főnökség és szerkesztői gárda megalakítása. 
Ott, ahol az előbb említett lélek égi és lángol, 
ott ez a szerkesztői g írd a  biztosan megalakul. 
A szerkesztői gárdának a sajtófőnökség irá 
nyításával egyelőre előkészítő, propaganda és 
szervező jellege volna. Legelőször is költség- 
vetést kellene csinálniok a felmerülendő kia
dásokról. Itt figyelembe veendő pl. sajtóotthon 
szerzése, (hol a sajtófőnökség' s a szerkesztőség, 
stb. lenne), esetleg külön nyomda, a sajtófőnök, 
szerkesztők, írók tisztességes 'fizetése, a napi
lap előállítási költsége, stb. M egállapítandó 
volna, hogy a la]) milyen terjedelmű lenne, 
milyen mellékleteket, kedvezményeket nyújt
hatna és mennyire menne az évi előfizetési díj? 
Ezeket tudva, m egindítaná a mozgalmat (nem 
hagyva ki a külföldet sem, pl- Amerikát, An
gliát) egy prof. napilap tőkéjének m egterem té
sére. Prot. sajtó-részvényeket bocsátana ki, a 
fővárosban és vidéken prot. sajtónapokat ren
dezne és így teremtené meg a lélek, a lelkes 
szerkesztői gárda az előfizetők táborát és az 
anyagiakat.

Amidőn a prot. egyházak egyetemes gyű
lései a sajtófőnököt, annak helyetteseit ési a 
szerkesztői bizottságot megválasztja, vigyázzon, 
hogy abba csak hozzáértő, lelkes embereket 
válasszon és ne erőltestse olyanokra e tisztséget, 
ha máskülönben kitűnő egyéniségek is — kik
nek száz más hivataluk és elfoglaltságuk van, 
mert a prot. napilap óriási munkatere, szer
kesztése s propagálása a kiválasztottak egész
erejét és m nukáját igénybeveszi és megköveteli.

*
2. A kereseti adó végrehajtási utasítása 16.

§. 4. p. így szól: »Ha a lelkész a saját költ
ségén segédlelkészt alkalmaz, úgy a segédlel
késznek kiszolgáltatott pénzbeli járandóságát, 
valamint a természetbeni járandóságának pénz- 
beni értéket — mint hivatali kiadást alkotó 
terhet — a lelkész szolgálati járandóságából le 
lehet vonni, de kizárólag csak az esetben, ha 
a lelkésznek ebbeli minőségben nincsen föld,
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vagy ház haszonélvezete, amelynek — kereseti 
adó alá nem eső — jövedelméből a  segédlel
kész alkalmazásának költségeit egészben, vagy 
részben fedezni tudná. Ez az utasítás azt a 
nemes célt akarta szolgálni, hogy könnyítsen 
azokon a parochus lelkészeken, kik a teoló- 
giáról kikerülő, állásba nem jutott ifjúságnak 
m unkakört teremtve, a segédlelkész eltartását 
(lakás, élelmezés, fűtés, mosás, mely havi kb. 
60 pengőt tesz k i; önként m agukra vállalták, 
mint hivatali kiadást alkotó terhet, a  kereseti 
adó alá eső lelkész! szolgálati járandóságból le
vonhassák. Ámde ezt úgyszólván egy lelkész 
sem teheti meg, m ert lelkészi minőségében, bár 
a saját megélhetését képezi, van a gyülekezet
től háza és némi földje. Az a segédlelkészt e l
tartó lelkész, kinek javadalm ában ház, vagy 
föld nine sem, de bármennyi évi fizetése vám 
is, az levonhatja ugyan, de a földjövedelem
mel bíró lelkész ezt nem teheti meg. Ez teljesen 
igazságtalan állapot. így tehát kívánatos vol
na, hogy mielőbb úgy változtassák meg 
illetékes helyen e §-t, hogy ahol s. lelkész 
eltartására külön gyülekezeti föld vagy ház nem 
áll rendelkezésre, azt szolgálati járandóságuk
ból levonhassák. V. Z.

H Í R E K
r e m in is c e r e  v a s á r n a p .

Máté ev. 15:21-—28.
Két hangsúlyozott kifejezés van itt-
Az első: »elveszett juhokhoz.« Izrael házánál: 

falai széttágultak s ugyanilyen mértékben ölelt ma
gúhoz mindenkit a Megváltó. Zsidók és pogányok, 
protestánsok és katolikusok szívében zug fel az 
őszinte beismerés: elveszett juha vagyok a Pász
tornak. óh, könyörülj rajtam, Jézus, könyörülj 
rajtam!

A másik: '»az ebek is esznek a morzsalékokbóh. 
Még a morzsalékot sem érdemelnénk meg, s mit 
ad mégis Jézus? önmagában az életnek kenyerét. 
A kereszten nőtt meg teljesen az ember értéke, 
általa lettünk igazán Isten gyermekei. Óh, köszön
jük Néked Jézusom!

— Püspöki jubileum. A tiszai egyházkerület f. 
évi május hó 16-án ünnepli püspökének, Dl Geduly 
Henriknek, az egyetemes egyház lelkészi elnökének 
negyedszázados püspöki jubileumát. Ezt a kimagasló 
és ritka ünnepet az egyházkerület s annak intézmé
nyei emlékezetessé akarják tenni a püspök és az 
egyházkerület számára is. Február hó 17-én hom- 
rogdi Lichtenstein László egyházkerületi felügyelő 
elnöklete alatt az egyházmegyék elnökségei és az 
egyházkerületi intézmények és iskolák vezetői érte
kezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy a 
jubileumi alkalmat május hó 15-ére és 16-ára ki
terjedő ünnepléssel s 16-án tartandó rendkívüli egy
házkerületi közgyűlés keretében óhajtják megünne
pelni. A jubiláló püspök nagy népszerűségié s egye
temes egyházunk életében betöltött fontos szerepe 
folytán az egyházkerület ünnepségei valószínűleg or
szágos evangélikus ünnepé fognak nőni.

— Evengélikus nap Újpesten. Az Országos Luther 
Szövetség március 29-én egész napra terjedő prog- 
rammot bonyolít le az újpesti gyülekezetben. A nap 
témája: »A szolgálat«. Délelőtt fél 9 órakor vasár

napi iskolai mintatanítás és utána ifjúsági istentisz
telet, végzi Danhauser László budapesti vallástanár. 
— 10 órakor istentisztelet, amelyen az Igét hirdeti 
Szántó Róbert lelkész. — 11 órakor presbiteri kon
ferencia, amelyen az Országos Luther Szövetség 
feladatait dr. Bencs Zoltán elnök ismerteti, »A
presbiter, mint szolgálattevő« címen pedig Kemény 
Lajos budapesti esperes beszél. — Ugyancsak 11 
órakor nők konferenciája. »A nő, mint a gyülekezet 
szolgálóleánya« címen Nandrássy Elek kispesti lel
kész, »A nő, mint a család szolgálóleánya« címen 
Németh Irén tanítónő tart előadást. — Délután 5 
órakor vallásos est a templomban, amelynek közép
pontjában D. Raffay Sándor püspök előadása áll, 
aki »A szolgálat fensége« címen fog beszélni. Sze
repelnek még: Szántó Róbert lelkész, Hartai-Harnisch- 
feger Teréz operaénekesnö, Weltler Jenő karnagy 
és mások.

— A miskolci egyház március 1-én, vasárnap 
tartotta évi rendes közgyűlését Ottlyk Árpád h. fel
ügyelő és Duszik Lajos esperes elnöklete mellett. 
Duszik Lajos lelkész-elnök mindenre kiterjedő lelkészi 
jelentését nagy figyelemmel hallgatta meg a köz
gyűlés s nagy elismeréssel adózott lelkész-elnöke 
múlt évi működéséért. Az 1935. évi zárszámadásokat 
és a költségvetést tárgyalta ezután a közgyűlés. Az 
általános tisztújítás során közfelkiáltással a világi 
elnöki székbe, felügyelővé ismét nagy lelkesedéssel 
homrogdi Lichtenstein László ny. xőispán, ország
gyűlési képviselő, eddigi egyházfelügyelöt választotta 
meg a közgyűlés. Helyettes felügyelőnek Molitor 
Gusztáv tanítóképezdei igazgatót, gondnokká Vonga 
László városi föpénztárnokot — az egyház 15 éven 
át volt főjegyzőjét választotta a közgyűlés, ügyész is
mét Bartus Dezső dr. lett, főjegyző Fábry Béla 
dr. fiú felsőker. iskolai tanár- A közgyűlés végül 
örökös tb. másodfelügyelönek Ottlyk Árpád eddigi 
helyettes felügyelőt, örökös tb. főjegyzőnek Lehoczky 
Egyed eddigi jegyzőt választotta meg.

— Lelkészválasztás. A pestmegyei felső egyház- 
megye rendkívüli közgyűlése a nagytarcsai misz- 
szioi egyházközség önállósítását mondotta ki és lel
késszé Sztehlo Gábort megválasztotta.

— Áthelyezés. Mayer Ödön deáktéri és Grün-
waldszky Károly mezőberényi segédlelkészt D. Raf
fay Sándor püspök kölcsönösen áthelyezte, Szilády 
Jenő kőbányai segédlelkészt pedig a Kerepesi-úti 
egyházközséghez helyezte át. — Szombathelyről Csaba 
Antal az újonnan szervezett pécsi missziói segéd- 
lelkészi állásra, Körmendről Szombathelyre Szabó 
Lajos, Körmendre ideiglenes segédlelkészül Káldy 
Lajos nyert kiküldetést. '

— Böjti esték a budapesti fasori templomban. A 
böjti esték közös témája: a gyónás. A sorrend a 
következő Március 11: A gyónás problémája. (Ke
mény Lajos). Március 18: Magángyónás. (Dr- Gaudy 
László). Március 25: Oxfordi forma (Dr. Gaudy 
László). Április 1: Kinek és hogyan gyónunk? (Ke
mény Lajos). Április 6 : Gyónom hitetlenségemet.
i Danhauser László). Április 7: Gyónom bűneimet. 
iMórocz Sándor). Április 8 : Gyónom visszaesései
met. (Virág Jenő). Április 9: Gyónom megtéré
semet. (Lamnek Vilmos). Április 10: Gyónom Krisztus 
keresztjét. (Passió.) (Kemény Lajos)- Április 11: Gyó
nom hitemet. (Váradi Lajos). A böjti esték minden 
alkalommal délután hat órakor kezdődnek.

— Halálozás. Földváry Elemér felsőházi tag, 
Pest vármegye megyebizottsági tagja, a Johannita 
Rend lovagja, volt országgyűlési képviselő, a pest
megyei esperesség volt felügyelője, március 1-én, 
74 éves korában meghalt. Temetése Budapesten volt, 
a gyászbeszédet D. Raffay Sándor püspök mondotta, 
azután a holttestet Péteribe szállították és ott te
mették el a családi sírboltban.

— Felhívás tanítók gyermekneveltetési segélyére 
vonatkozó igénybejelentésre- Az 1930. évi VII- tör
vénycikkel létesített »Protestáns Tanítói Internátusok
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Alapjá«-ból való segélyezésre evangélikus egyházunk 
nevében pályázatot hirdetek olyan tanítók gyerme
keinek neveltetési céljaira, akik falvakon, tanyákon 
teljesítenek szolgáatot és ennélfogva gyermekeik to- 
vábbneveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni nem 
tudnak. Kivételesen s különösen indokolt esetben 
ezen kategórián kívül eső tanítók segélykérvénye 
is elbírálás alá kerül. Figyelemmel az alap ren
deltetésére és a miniszter úr intenciójára, különös fi
gyelemben részesülnek azok a folyamodók, akik gyer
mekeiket evangélikus intérnátusban helyezték el. A 
kérvényben feltüntetendő: a tanító neve, életkora, 
működési helye, családi viszonyai, teljesített hadiszol
gálata, házonkívül tanított gyermekeinek neve, élet
kora, iskoláztatási és elhelyezési adatai (internátus, 
magánház, rokonság), tanulmányi előmenetele. To
vábbá a tanítói javadalom pontos adatai tételenként 
s végösszegben arany pengő érték szerint. Feltünte
tendő tehát: a fizetési osztály és fok',.a helyi java
dalom (értékegység, kezdő fizetés százaléka, föld, 
termény, tüzelöfa, készpénz, fizetéskiegészítő állam
segély .esetleg más, bármilyen természetű javadalmi 
tétel) s végül a magánvagyon. Folyamodási ívet meg
keresésre az illetékes püspöki hivatal bocsát a fo
lyamodó rendelkezésére. Tekintettel az egységes el
járás szükségére, a segélykérés ezen folyamodási 
íven nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz inté
zendő, bályegmentes kérvény az illetékes esperes 
úrhoz folyó évi április hó 15-éig nyújtandó be, onnan 
pedig május hó 1-éig az illetékes püspök úrhoz 
terjesztendő fel, hogy május hó 15-éig kezeim között 
lehessen. Budapest, 1936. február hó 15- D. báró 
Radvánszky Albert s. k. egyetemes felügyelő.

— Családvédelmi előadássorozatot tart a ma
gyaróvári egyházközség a következő sorrendben: 
Mácius 4-én: A keresztyén házasság. Március 11-én: 
A családi élet romlása napjainkban. Március 18-án: 
Jézus és a család. Március 25-én: A gyermek és 
társadalom. Április 1-én: Egyház, állam és házasság- 
kötés. , *

— Beliczay Gyula emlékhangverseny. 1835. augusz
tusban született Beliczay Gyula, aki a Zeneművészeti 
Főiskolának volt több éven át tanára. A centenáris 
évet tisztelői megemlékezésül használják fel. De
cemberben a magylar rádió rendezett müveiből em
lékhangversenyt. Az Angyalföldi Luther Szövetség 
megragadta az alkalmat, hogy az evangélikus Be
liczay Gyuláról megemlékezzék s március 29-én, va
sárnap délután 6 órakor a fiúgimnáziumban emlék
hangversenyt rendez, amelyen Károsy Pál tartja az 
emlékbeszédet. Közreműködők: Medek Anna, a M. 
Kir. Operaház örökös tagja, Országh Tivadar és 
Zsámboky Miklós, a Zeneművészeti Főiskola tanárai, 
Szentmihályi Tibor és Váradi Ferenc operaénekesek, 
Váradyné Beliczay Ilona, Faragó György zongora
művész és Peschko Zoltán orgonamüvész. A jöve
delem egy része az angyalföldi templomépítési ala
pot szolgálja. Jegyek fasori lelkészi hivatalunknál is 
kaphatók.

— Hol szokás az adókivetés közszemlére tétele ?
Az E. A. 263- §-a értelmébén a közgyűlés tárgyalja 
az egyháztagok járandóságait, valamint az egyház
tagoknak a javaslatra tett észrevételeit és kifogá
sait. — Az egyházi járandóság kivetését feltüntető 
kimutatásnak sem a közgyűlés előtt, sem utána köz
szemlére való tétele elrendelve nincs, így hogyan 
jut tudomására a kivetés az adózónak, hogy ellene 
kifogással, vagy felebbezéssel élhessen? Erre vonat
kozólag milyen gyakorlat fejlődött ki az egyházköz
ségeknél? Néhány egyházközség válaszát köszönettel 
vesszük.

— Az egri evangélikus nöegylet f. hó/ 1-én tar
totta meg második műsoros teadélutánját a belvárosi 
áll. iskola tornatermében. A gondosan összeállított 
műsor első részében Garam Lajos lelkész megnyi
tója után Mátray Bözsi egy monológot adott elő,

melyet egy vokálkvintett követett. Ifj. Javorniczky 
József szavalata után Lestál Anna áll. tanítónő, a 
Gárdonyi Társaság tagja Zágony-karcolatokat adott 
elő. Szünet után a műsor második részét Porubszky 
Béla egyházfelügyelő, a Gárdonyi Társaság tagjának 
előadása vezette be »Csevegés a nőkről« címűi elbe
szélésével. Ezt követte Scholcze testvérek »Ki az erő
sebb« című jelenet előadása. Végül Búzái Böck Sándor 
zeneszerző énekelt gitárkísérettel. Úgy az anyagi, 
mint az erkölcsi sikerért Szepes Béláné elnöknöt, 
Garam L. lelkészt és Porubszky Béla egyházfelügyelőt 
illeti elismerés.

— A Fénysugár című hitébresztő és hitmélyítö 
folyóirat március 1-i bővített száma D. Raffay Sán
dor püspöknek február 9-én a deáktéri templomban, 
a diakonissza-avatás alkalmával tartott ünnepi be
szédét egész terjedelmében közli. Kapható a Fébé 
Könyvkereskedésben: Bpest, VII., Damjanich-u. 25-a- 
Ára 20 fillér.

— Orgona, 6 regiszteres, új, olcsón eladó evang 
orgonakészítönél. Ugyanott egy 10 regiszteres, erős
hangú, »Hinckel«-harmónium eladó. Marczell Endre,
IX., Bakáts-u. 6-

— Szerkesztői üzenet. A szerkesztő levélben akar 
felelni »Egy hittestvér« levelére. Kéri a címet.

A Keresztyén Ifjúsági Egylet múlt számunkban 
történt nyugtázását helyesbítjük. A dunántúli Luther 
Szövetség nem 8.20, hanem 820 pengőt juttatott a 
KIE-nek. -  , >

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?'. 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve’

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

UJ LEXIKONOK!
6 kötetes »Uj Lexikon«. Az 1. kötet 
most jelent meg. Egy-egy kötet 
P. 15.—
»Révai Kis Lexikon« egy kötetben. 
Előfizetési ára P 12.—.
Havi részletfizetésre is kaphatók. 

S C H O L T Z Testvérek könyvkereskedésében.
Budapest, IX., Ferenc-krt 19—21. 

Ismertető füzettel kívánatra készséggel szolgálunk.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b- — F.: Farkas L.
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Z Ű R Z A V A R
Kvek óta olyannak látszik a mai földi vi

lágunk, különösen pedig Európának az élete, 
mintha a benne uralkodó zűrzavar m ár tető
fokát érti volna cl és nagyobb m ár nem le
hetne. Ez a március hónap azonban éppen 
úgy, mint m ár sok márciusban, újabb bonyo
dalmakat hozott és megint úgy látszik, hogy 
a nemzetek egymás közötti helyzete nehéz út
vesztőbe jutott. Minden e,gyes em ber élete, bé
kessége, jövendője függ attól, hogy ez a ta 
vasz mit hoz a földnek: kibékülést vagy há
borút, új épülést vagy még szörnyűbb rom
lásokat és összeomlásokat?

*
Ennek a válságos helyzetnek közvetlen oka 

Németország vezérének és kancellárjának, H it
ler Adolfnak az a bejelentése volt, hogy fel
mondja azt az egyezményt, amely Németország 
és 1* ranciaország között a Rajna vidékén ka
tonamentes sávot létesített és azt német ka
tonasággal megszállta. E politikai és katonai 
intézkedés mögött azonban a megokolásoknak 
sorában olyan indok is helyet foglal, amely 
minket és minden keresztyéni égetően érdekel-

A Német Birodalom vezére ugyanis a bi
rodalmi gyűlésen mondott beszédében nemcsak 
az általános emberi, gazdasági és politikai fel
fogások zűrzavarait sorolta fel, hanem azt 
mondta: »ennél sokkal több is történik. A 
természetfeletti képzetek világa pusztul el, 
letaszítják a trónjáról az Úristent, vallá
sokat és egyházakat pusztítanak el, a túl- 
világi lét helyét űr foglalja el és azt hirdetik, 
hogy a sanyarú földi élet az egyetlen létező 
valami.« M indnyájan értjük, hogy itt a szovjet 
istentelen rendszeréről van szó, amely nyíltan 
minden földi és égi hatalom kipusztítására tö

rekszik, hogy új földi életet hozzon létre- Jói 
látja a kancellár azt, hogy ennek a teljes zűr
zavarnak a betetőzését az idézi elő, hogy a 
keresztyén államok között egyenlő erőténye
zőnek fogadták el a keresztyén Európa hal al
mai között az istentagadásra épített szovjet ha
talmat. „ ,

De legyen bármilyen nemzetiségű, Jegyen 
győztes vagy legyőzött országokhoz tartozó va
laki és legyen bár politikai érdeke bármilyen, 
józan ésszel is be kell látnia azt, hogy milyen 
kimondhatatlan veszedelmek rejtőzködnek ab
ban, ha az ember csak önm agára támaszkod
va próbálja rendezgetni életét. Ami igazság
talanság és zavar van a földi országok között, 
azt mindig az idézi elő, hogy nem veszik fi
gyelembe Isten törvényeinek kormányzó ere
jét. Szörnyű ítélet a mai világról az, hogy társa
dalmi, gazdasági, sót nemzetközi életének döntő 
fordulatai és változásai nemcsak figyelmen kívül 
hagyják az evangélium legegyszerűbb élettpr- 
vényeit, hanem egyenesen ellentétesek azzal, 
így azután maguk az okai annak, hogy nem 
szedhetnek tövisről szőlőt és az igazságtalansá
gokból békességet.

Az emberek soha nem fogják tudni meg
javítani a maguk világát. Ha ellenmondanak 
Istennek, ha m egtagadják ő t, abból először 

'mindig zűrzavar, azután pedig ítélet követke
zik. Éppen azért vette föl Krisztus a böjti 
keresztet és vitte a Golgothára, hogy a sanyarú 
földi élet a kereszten át megtisztuljon. Ha 
a kereszt szavait tudnák e földi vezetők a m a
guk szavai és szándékai közé helyezni, elmúl
nának a zavarok és a sötét felhők mögül az 
emberi élet új tavaszát hozó napfény ragyog
hatna e lő . . .
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Egy kis egyházi statisztika.
Statisztikára minden vonatkozásban szük

sége van evang. egyházunknak is és nagyon 
jól cselekszik, hogyha nem hagyja figyelmen 
kívül a bárhol is megjelenő s reávonatkozó 
statisztikai adatokat. Jó dolog az is, hogyha 
ezeket tájékoztatás céljából ismeretessé tesz- 
szük a nagyközönség előtt is. M agától értetődő 
azonban, hogy a felhasznált statisztikái ada
toknak mindig föltétlenül tárgyilagosaknak kell 
lenniük, mert csak így alkothatnak az érde
keltek m aguknak idevonatkozó tárgyilagos ké
pet bármilyen dologról. Nagy baj volna ott, 
ahol nem megbízható adatokra építene föl 
valaki valamit és nem szolgálná a köz érdekét 
az, aki nem tárgyilagosan m egállapított sta
tisztikai adatokat tá r  föl a nagyközönség előtt, 
m ert bizonyosra vehető, hogy téves vagy leg
alább is nem helytálló következéseket lehet 
azokból levonni.

Az elmondottak közelebbi m egvilágítására 
m ár most hadd irányítsuk a figyelmet arra, 
hogy egyik hazánkban megjelenő evang. jel
legű, de német nyelvű naptárban egyebek mel
lett a következő statisztikai adatok szerepelnek 
annak igazolására, hogy hazánkban hol és mi
lyen lélekszámú, kimondottan német nyelvű 
gyülekezeteink vannak: Sopron 9823, Lébény 899, 
M agyaróvár 538, Kőszeg 1417, Szentgotthárd 
340, Dombóvár 287 és 127, Pécs 1777, Kötse 
989, Somogyvámos 394, Lajoskomárom 1118, 
Mezőberény 9144, Gyoma 1132. Rákoskeresztúr 
2644, Soltvadkert 3244, Újpest 2843, Barcs 97. 
Ugyanebben a névsorban van többek között 
megemlítve a budai (vári) és az óbudai gyü
lekezet is. Én nem voltam1 a felsorolt gyülekeze
tek mindegyikében, amelyekben azonban m eg
fordultam, nem is egyszer, azokra nézve hatá
rozottan meg kell állapítanom azt, hogy a föl
sorolt kimutatásban szereplő statisztikai ada
tok semmiképen sem fedik a valóságot a így 
nagyon alkalmasak arra, hogy félreértsék, sőt 
esetleg megtévesztésre nyújtsanak alapot. így 
tudom többek között azt, hogy Sopronban nem 
lakik 9823 német anyanyelvű evang., Pécsett 
ugyancsák nincs 1777 német anyanyelvű ev. 
egyháztag, de még talán 177 sem, Mezőberény- 
ben is az összes evangélikusok lélekszámú 9144, 
akik közül természetszerűleg szintén ki kell 
vennünk a teljesen önállóan működő tót és 
m agyar nyelvű hívekből álló másik helyi gyü
lekezetét, Kőszegnek, Dombóvárnak, Rákoske
resztúrnak, Lébénynek, M agyaróvárnak, Solt- 
vadkertnek, Újpestnek az említett adatairól 
ugyanezt kell megállapítanom. A hivatkozott 
statisztikai kimutatás szerzője tehát eltüntet
te az em lített egyházközségeknél az. összes, m a
gyar anyanyelvű híveket, Mezőbe vényben s 
Rákoskerelsztúron még a tótokat is, s  egy
szerűen a  gyülekezetek lélekszámút, tette meg 
a német hívek számadatává. Azt gondolom, 
hogy nemcsak nekünk kell ez ellen tiltakoz

nunk, de maguk az illető gyülekezetek is jog
gal tiltakozni fognak az ilyen statisztika ellen, 
mihelyt az nekik tudomásukra jut, mert ha 
ezt meg nem teszik, ezek az adatok tápot adnak 
annak a föltevésnek, illetve a kimutatásból 
esetleg levonható következtetésnek, hogy ameny- 
nyiben a felsorolt gyülekezetekben vannak ma
gyar nyelvű istentiszteletek, akkor ezek tulaj
donképen a német nyelvű egyháztagok részére 
tartatnak meg s így — feleslegesek. Személyes 
tapasztalatom alapján kell itt megállapítanom 
azt, hogy ez semmiképen sem felel meg a 
valóságnak, mert ahol az említett helyeken 
van m agyar istentisztelet, ott vannak tényleg 
hívek nem is kis számban. Ott, ahol magam 
is jártam , személyesen szereztem meggyőződést 
afelől, hogy a helyzetkép egészen más. Sop
ronban pl. hogy csak ezt említsem1, minden 
vasárnap van délelőtt is, délután is m agyar 
nyelvű és német nyelvű istentisztelet és min
denki m egállapíthatja, hogy a m agyar anya
nyelvű, főleg délelőtti istentiszteleteken nem ki
sebb a  jelenlévő hívek serege, mint a német 
nyelvű istentiszteleteken, a pécsi evang. egy
házközséget pedig igazán nem tudom milyen 
alapon lehet német nyelvű gyülekezetnek mi
nősíteni. Ugyanezt lehet mondanunk az óbu
dai, a budai gyülekezetekről is, amelyeknek sta
tisztikai adatai, nem tudom miért nincsenek 
megemlítve, de hasonlót kell megállapítanunk 
a fönti fölsorolásban szereplő összes gyüleke
zetekről, melyek között egyetlen egy sincs, ame
lyik tiszta német volna-

Nem akarom  ezt úgy felfogni, mint a 
fölsorolt gyülekezetekben lévő magyar egyház
tagoknak a szándékos figyelmen kívül hagyását, 
hanem mint olyan sajnálatra méltó elnézést és 
tévedést, melyet nem elegendő nekünk itt pusz
tán szóvátennünk, hanem amelyet — reméljük 
— ugyanabban a naptárban a  legközelebbi 
évfolyamban, ugyanolyan cím alatt, mint ahogy 
most szerepel, s a tévedésnek nyílt beisme
résével és a  valóságos helyzet világos feltün
tetésével fog a naptár szerkesztője okvetlenül 
minden további nélkül s önmagától kijavítani.

Ezt várjuk a naptár és a statisztikai adatok 
m egbízhatósága érdekében!

D r. D e á k j á n  oá.

Berzsenyi Dániel.
(Folytatás)

1820-ban már Sopronban él, hol három fia az 
evangélikus líceumba jár. Akkor már Kiss János 
soproni lelkész, püspö)k s íme, annyira megy Berzsenyi 
emberkerülésében, hogy Kiss János is csak véletlenül, 
másoktól tudja meg, hogy jó barátja ott van a 
városban. Mindenki látja, hogy különös emberrel 
van dolga, Kazinczynak írja Kiss, hogy »igen jó
féle és becsületes karakterű, s nemcsak tiszteletre, 
hanem szeretetve is nagy mértékben méltó.« Most 
már igazán nem ír Berzsenyi: egy irodalomtörté
netírónk, Váczy János írja róla: »Nincsen magyar 
költő, akinek élete alkonya oly hosszú időre tér-
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jedt volna, mint Berzsenyié. Több mint 15 évet 
számíthatunk nála alkonyra«, azaz terméketlen ön
sanyargató küzdelemre. így ír költeményében:

»A virtus útját szörnyetegek lesik:
Pályája küzdés: ámde végre
Talpa alá szegi a chimaerát.«

És ha bízik is abban, hogy végre az erény diadalát 
kell hogy megérje: ez rossz érzését nem enyhíti. Ha 
megnyugvással látja is öregedését, s hogy »vissza 
se tér maid gyönyörű korom, Nem hozhatja fel 
több kikelet soha, Sem béhunyt szememet föl nem 
igézheti Lollim barna szemöldöke«, mégis a mé
labú hangulata illeti lelkünket ezek olvasásakor. Mint 
buzgó hívő lélek, megnyugvással néz ugyan sír
jának éjjele felé abban a költeményben, melyet, mini 
legszebb himnuszunkat ismer az irodalomtörténet, 
mégis úgy érezzük, hogy a hit megnyugvása nem 
volt számára elég nagy, elkeseredését nem tudta 
végleg enyhíteni.

Legérdekesebb önvallomásszerü verse az Élet- 
filozófia cimü költemény. így szól benne:

Légyen álom, légyen bíró,
Bátran megyek elébe,
Mint egy elfáradt utazó 
A vadon enyhelyébe.
Mert ha bíró: nem furdal vád.
Mert ha álom: nyugalmat ád.

Ember voltam, csak gyarlóság 
Létem fényes bélyege,
Ha virtusom nem hiúság,
Forró vérem melege,
Ha szivem, nemesebben vert, 
önmagában méltó bért nyert.

Tűnő éltem rövidségét 
Én tehát nem siratom,
S a jövendő kétes képét 
Előre nem borzadom.
Minden kornak van istene,
Nem zúgolódom ellene,
S kebelembe marasztom.

Ez a megnyugvást kifejező hangulat talán akkor 
illette lelkét, mikor fiának szolgabíróvá választását 
érte meg, vagy cmikor külső elismerés érte, a leg
nagyobb, mit élő költő elnyerhet: a Magyar Tudo
mányos Akadémia 1830-ban a filozófiai szakosztály 
első rendes tagjává választotta. Boldognak érzi 
ekkor magát, még arra is hajlandó lenne, hogy re
meteéletét megszüntesse, mert ezt írja Döbrentey- 
nek: »El valék már készülve, hogy házamat végkép
pen elhagyjam, s nemzetem díszei között új életet, 
egy hozzám illőbb életet kezdjek.« De mivel az 
Akadémia szabályai nem kívánják, hogy tagjai Bu
dapesten lakjanak, marad régi otthonában, s Szé
chenyi hatása alatt nemzetgazdasági kérdésekkel fog
lalkozik, a jobbágyság helyzete érdekli. Végül hosszas 
hallgatás után végleg elnémul költőnk ajka: 1836, 
iebruár 24-én halt meg, tehát éppen a napokban volt 
halálának százados évfordulója.

Az a Kölcsey Ferenc, ki igazságosnak vélt bí
rálatával Berzsenyi elnémulását leginkább előidézte, 
emlékbeszédet mond róla az Akadémiában, s így 
vezekel hibájáért: »Az élet útjai keresztüljártak egy
máson, s leggyakrabban elveink szentsége sem oltal
mazhat meg akár tévedéstől, akár félreértéstől; de 
a sírdomb békesség laka, s küszöbén emberi érdek 
nem léphet be. Te a földi leplet s vele a halandó 
gyarlóságot levetkezéd. Elköltözött az ember, a költő 
miénk, a nemzeté marad végiglen, a nemzeté, mely 
neved és dicsőséged szent öröksége gyanánt bírja,« 
Lehetetlen meghatottság nélkül hallgatni ezeket a 
szép szavakat. Csak igazán nagy szellem tud így 
megnyilatkozni: a Himnusz költője méltó arra, hogy 
nagyságát kiemeljük Berzsenyiről való megemléke
zésünkben. *

Láttuk Berzsenyi Dániel pályafutását, a hívő lel
ket megismertük, a gyarló embert őszinte részvét
tel kísértük tövises pályáján. De hithűsége és ha- 
zafisága ma különösen méltó a megbecsülésre.

»El még nemzetem istene«, érzi, hogy minden
ható kar méri ki az emberiség sorsát,

»Kar, melyen ég, föld sarkai forognak,
Kar, mely dicsöült őseidnek 
Rettenetes hadait vezette.«
Mintha Kölcsey Himnuszát hallanók, melyben a 

költő hálás Istennek, hogy őseinket idevezette szép 
magyar hazánkba.

»Bízzál s virágzóbb századokat remélj, 
Elődeinknek szép kora visszatér:
Csak lelkeden tartsd: mennyi sok szent 
Vérbe került az igaz dicsőség.«
Vörösmarty a Szózatban szintén hasonló re

ménységet nyújt, mikor így szól: »Az nem lehet, 
hogy annyi szív hiába onta vért, s keservben annyi 
hü kebel szakadt meg a honért.« Mire alapítja 
Berzsenyi ezt a reménységét? »Nem sokaság, ha
nem lélek és szabad nép tesz csuda dolgokat; Ez 
tette Rómát föld urává, Ez Marathonit s Budavárt 
híressé.« De még hány példát lehetne idézni a tör
ténelemből! Mi evangélikusok szintén erre hivat
kozhatunk, mikor a számarányt hangsúlyozzák, akkor 
mi mindig lényegre, a belső értékre, vagy mint Ber
zsenyi mondja: lélekre hivatkozunk, mint egyedüli 
minősítésre. Egyházunk történelme igazolja Berzsenyi 
fenti mondását, mai életünk, hazánk mai társadalmi 
és állami képe is ezt igazolja.

Mint az alföldi Petőfi csak az alföldje tá
jaiért rajong, úgy a dunántúli Berzsenyi ennek a 
most, Trianon óta igazán legértékesebb vidékünknek 
szépségeit magasztalja. Rámutat már ekkor a Ba
laton szépségeire s hívja honfitársait, hogy ne a 
genfi tó vidékére menjenek, hanem az előtte még 
szebb balatoni tájakra. Petőfi ugyanebben az idő
ben kezdte meg irodalmunkban az Alföld dicséretét. 
Aki járt külföldön, látott szép olasz tavakat, vagy 
pedig látott vadregényes svájci tájakat, még az is 
igazat ad Berzsenyinek, mikor a Balatonnak sok te
kintetben egyedülálló báját dicsőíti; az nem fogja 
gondolni, hogy csak elfogult hazafiságában rajong 
értük. Különösebbnek kell találnunk azonban a Ba
latonról szóló költeményben ezeket a sorokat:
»És valamint boldog Helvetia népe örömmíel 
Szántja gazdag földjét: itt is szabad] a magyar és víg: 
A gazdag palotát itt lakja királyi szabadság,
S a gunyhók lakosait szent törvény jobb keze védi.«

Bizonyára túlzott az elvonultan élő költőnek ez 
az 1848 előtti kijelentése. Szépet lát a természetben, 
s szinte kívánná, ez nyilatkozzék meg a magyar 
életben is: és amit kívánt, azt már beteljesedettnek 
veszi. Optimista hangja ez Janus-arcú költőnknek: 
Berzsenyi kettős arca optimizmus és pesszimizmus 
felé tekintett. Mert bizony legismertebb költeményé
ből, a »Magyarokhoz« című pompás ódából komor 
hang szól felénk. Ott mintha az ótestamentomi pró
féták dörgő szava szólna hozzánk, mintha azok 
korholnák romlott népünket. íme, Ézsaiás próféta 
könyvének 59. fejezetében ezt olvassuk: » . .. A ti 
vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bű
neitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg 
nem hallgatott. Mert kezeitek bemocskolvák vérrel, 
és ujjaitok vétekkel; ajkaitok hazugságot szórnak, 
nyelvetek gonoszt suttog. Nincsen, aki az igazság 
mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne, 
haszontalanban bíznak és, hazugságot beszélnek, go
noszt fogadnak és vétket szülnek. Vipera tojásait 
költik ki, és pókhálót szőnek..-« stb. »Egészen 
hasonlóan hangzanak költőnk ódájának sorai, romlott 
magyarról beszél, mely nyelvét elhagyta, mely bűnben 
él, mely elpuhult s viperafajzatok dúlják fel ha
zája hatalmas várát. Ez ótestamentomi hatáson kí
vül magyar irodalmi hatás is látszik ebben a versben, 
mely megállapítja, hogy »Minden ország támasza,
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talpköve a tiszta erkölcs, mely, ha megvész, Róma 
ledől s rabigába görbéd.« A reformáció korának, 
a XVI. századnak s még inkább1 az 1600-as éveknek 
magyar hitvitázói egymást okolják az ország rom
lásáért. A sárvári ev. prédikátor, Magyari István, 
»Az országban való sok romlásoknak okozóiról« c. 
könyvében, 1602-ben szenvedélyes hangon ostorozza 
s a katolikus dogmák és szertartások áldozatának 
mondja a magyarságot. Ez időben sokszor mutat
nak arra, amit szintén a »Magyarokhoz« című vers
ben olvasunk, hogy »Romlásnak indult hajdan erős 
magyar«, elfajult Árpád vére, amiben a bosszús 
egeknek ostorait látja. Kölcsey a Himnuszban szintén 
igy kiált fel: »Haj, de bűneink miatt gyűlt harag 
kebledben.« A hang, mely Isten büntetésének látja 
népünk bajait, tehát már régi, s legismeretesebb, 
leghatalmasabb megnyilatkozása ennek a hangnak 
Zrínyi Miklós »Szigeti veszedelem« című éposza. 
Kölcsey imával fordul az Egek Urához, Vörösmarty 
a »Szózat«-ban még a halálunkat is nagyszerűnek 
reméli: Berzsenyi komor hangon állapítja meg, hogy 
»Felforgat a nagy századok érckeze Mindent: le
dőlt már a nemes Ilion. A büszke Kartágó hatalma. 
Róma s erős Babilon leomlott.« Úgy látja, hogy a 
népben lassú méreg, lassú halál emészt, romlik az 
ország, melynek fiai elpuhultak, szibarita vázak, ősi 
nyelvűket, ruhájukat elvetették, s amelyben undok 
viperafajzatok dúlnak, alattomos aknamunkájukkal 
ásva alá országunk hatalmas várának alapjait. Itt 
nincs vigasztaló befejezés, mert a vers végső so
raiban azt mondja: minden ledült már, minden a 
pusztulásé. Csak gyenge vigaszt nyújthat az hogy 
bármily hatalmas is valami, akkor is elpusztul, te
hát legyen a hatalmas is szerény. — de valahogyan 
Berzsenyi ódájából nem ezt olvassuk ki, hanem a 
kérlelhetetlen pusztulást, mely bűneink nyomában 
jár.

Gyulai Pál Kazinczyról mondott emlékbeszédé
ben így ír: »Minő látványt nyújt a XVIII. század, 
kivált harmadik tizedén kezdve, egész vége feléig? 
Még nem is ismerjük eléggé, »de amit ismerünk, 
is elég arra, hogy mély szégyent és fájdalmat érez- 
zünk.« S Berzsenyi Petőfi »Talpra magyar«-ját 
megelőzve, ilyen kiáltó szóval ébreszti honfitársai 
lelkiismeretét:

»Ébreszd föl alvó nemzeti lelkedet,
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély,
Nem félek«

s itt fűzi hozzá a már idézett sorokat, hogy csak 
a lélek és szabadság tehet, alkothat nagyot.

Berzsenyi Dánielnek immár száz éve nyug
vó hamvaihoz mi is Gyulai Pál szavaival fordulha
tunk: »Óh dicsöült szellem, nézz le ránk a magasból, 
áldj meg bennünket. íme, élünk, bár megfogyva, 
de nagy veszteségünk után is megőrizve azt a leg
drágább kincset, melyet Te visszaszereztél nekünk, 
a hű ragaszkodást nemzetiségünkhöz és az erős 
hitet.« Dr. B á n k ú t i  De z s ő .

Bőhm Károly: Adalékok egy 
filozófiai szótárhoz.

Kiadta a szegedi egyetem barátainak egyesülete az 
egyetem és a Rothermere-alap támogatásával a 
»Filozófiai akták« sorában. Irodalmi hagyatékából 
sajtó alá rendezte Bartók György. Szeged, 1935.

Az »adalékok« között szerepel a »filozó
fia«, mely az »Athenaeum« 1915., s az »Érté- 
elmélet«, mely annak 1916. évi folyamában 
jelent meg. A többi: a »Metafizika«, »Ethika«, 
»Okiság«, »Ok«, »Projectio« c. füzetekben je
lent meg először és csakugyan mindannyian »a

m agyar filozófiai irodalom« gazdagodását je 
lentik.

Az első cikk a »filozófiáról« szól. Fogal
mának története Pia.ovitól egészen Hegelig, 
sőt a legújabb időkig azt igazolja, hogyj filo
zófia és tudomány teljesen fedik egymást, 
amennyiben az ismeret tárgya egyúttal a filo
zófia körébe is tartozik. A filozófia maga a tu
domány, a teljesen egységes és rendszeres is
meret, amelynek lényege a teljes- önállóság és 
alapja az ész autonómiája. Kant szerint az 
összes ismereteket egybefoglaló »észrendszer«. 
Közelebbről a lét« és a »kellő: filozófiája. Ez 
teszi egyúttal annak egyetemességét, mely rend
szer aztán történelmileg az eg y es  tudom ány
ágakban tagosodott ki.

A második cikk címe »Értékelmélet«, 
amellyel a cikk szerzője bővebben Az 
értékelmélet feladata és alapproblémája« c. 
akad- székfoglalójában (1900 foglalkozik. Ez
zel Bőhm Pauler emlékbeszéde szerint m eg
előzte a külföld filozófiai kutatásait, amelyek 
1890-nél hátrább nem tehetők. Itt közelebbről 
tárgyalja az értékelés vagy becslés lelki folya
matát, a becslő ítéletet, az érték mérőjét, az 
értékelési módok dialektikai összefüggését és 
törvényeit s az érték fajait. Utóbbiak kézé ta r 
tozik az élvérték, a haszonérték ás az önérték 
Befejezésül ismerteti az érték fenomenológiá
ját. Az értékelés forrása az érzés. M egállapí
tása szerint a maga nemében egyedüli értékes 
az Én, vagyis az önálló személyiség intelli
genciája, s az értékek utolsó hordozója az Én 
szellemisége. Behatóbban foglalkozik e ké r
déssel Bőhm »Az idea és ideál értékelméleti 
fontossága« c. tanulmányában.

A harm adik cikk címe: »Metafizika«. Ez 
a filozófiának legfontosabb és íegvitásabb ré
sze. Tárgyilag »a lét« és a »kellő« tudománya. 
Tulajdonképeni problém ája a szubstancia fo
galma. Az újabb metafizika ismeretelméleti 
alapra helyezkedik, amely szerint a mi ta 
pasztalati világunk két elemnek: a tartalom  és 
alak egységének az eredménye. Kutató elménk 
hozza a dolgok összefüggését az ok ési okozat 
sémájába. A metafizika történelmi fejlődése 
azt m utatja ,'hogy mint az ismerés végső alap
jainak vizsgálása és tudománya a kutató el
m ére nézve örök feladat. Még az emberi szív
nek is van metafizikája. Bővebben fejtegeti 
e kérdést »Az ember és világa« c- müvének I. 
vagyis »Dialektika« c. részében.

A nagyedik »adalék« tárgya az »Ethika«. 
Itt tárgyalja az erkölcstan tudományos kiala
kulását, aztán a rendszer tartalm át, (mely az 
erkölcsi törvény, mint az erkölcsiség egyedüli 
norm ája), az ethika lélektani és metafizikai 
kapcsolatait, az erkölcstan és a  szociológia vi
szonyát s az erkölcstan gazda'g egyházi és böl
cseleti történelmét. Ú jabban az értékelmélettel 
is összekapcsolja Schuppe, Meinung, Ehrenfels 
és Kreibig. Az erkölcsiség legfőbb foka csak 
autonom úton érhető el. Az ethika története 
nagy általánosságban az erkölcsök története.
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Legújabban «okát vitaiotf kérdés az erkölcsi 
megismerés határának a kérdése.

Az ötödik cikk címe: »Okiság« (causa- 
litas . Tárgyilag: a jelenségek szükségkepi kap
csolata, amelynek mozzanatai az ok (causa\  
az okozat .effectus s a kettőt összekötő te
vékenység az okozás icausatio . Az oki-ág 
nem egyszerűen szemléleti tény, hanem té
nyékhez járuló értelmi 1 evékenys 'g. Már Kant 
is értelmünk funkciójának, t szta értclemfoga- 
loinr.ak nevezte. Érzéki adatokul ic• \Ai 1 alkal
mazhatósága és értelme nincsen. Minden te
kintetben korrelát fogalom.

A ha'odik cikk az »Ok - ró 1 szól. Fogalm a
iak  lényegéhez tartozik, hogy Fichte értelm é
ben tevékenység és a következménnyel vak) 
vhzonya. Szoros viszonyban van az erő és sub- 
stantia fogaiménál. Ahol tevékenység van, ott 
van erő s isubstant ia és. A gondolkodásnak végső 
ta n almi von ása a tevékenység, amelynek for
mája az oktörvény. A legfontosabb m egkü
lönböztetés problémánk történetében egyrészt, 
a causa cfficiens és materiális és m ásrészt a causa 
fiendi és cognoscendi.

Az utolsó »adalék« címe: »Projection, ame
lyet filozófiai értelem ből először Bőhm hasz- 
nált Az ember és világán c. művének I. kö
tetében. Annyit jelent, mint valamely tárgynak 
előre vetése, vagy »vetítése«. Leginkább a lé
lektan használta, reális folyamat vagy értelmi 
aktus jelentésében, de több, mint lélektani fo
galom, mert bizonvos tekintetben metafizikai, 
illetve ismeretelméleti állásponton vau megadva. 
Az utolsó két fogalom, amelyre mindent visz- 
szavihetünk, a tevékenység és a minőség. A va
lósig kérdésében a lét (esse), mint való (rea
litás és létezés exi-tentia között teszünk kü
lönbséget, amelyben a tevékenység a v ilágegye
teme-, végső kategóriája.

Nagyon helyes, hogy Bartók, mint kiadó, 
függelékül német nyelven is, bár kivonatosan, 
ismerteti az egyes cikkek tartalm át. De szinte 
imp.onáló a cikkek szerzőjének bölcselettörténeti, 
régebbi és újabbi irodalomtörténeti ismerete 
és teljes tájékozottsága. Csakis Budapestien, 
mint evang. gimnáziumunk nagyhírű igazgató- 
tanára és később Kolozsvárt, mint egyetemi 
professzor férhetett hozzá a rengeteg német, 
és francia filozófiai irodalomhoz, ele folyto
nos figyelemmel van gyér m agyar irodalmi 
törekvéseinkre is.

Bartóktól kérjük és várjuk a többi »ada
lékok közzétételét is Bőhm Károly irodalmi 
hagyatékából.

Dr- S z í á v i k M á t y á&.

Inkább engedje Isten, hogy minden bűnbe 
beleessek, csak abba ne. amit nem ismernék 
el bűnnek. Mert semmi sincs jobban Istennek 
ellenére, mint az, ha az ember nem akarja 
elismerni, hogy bűnös.

Luther.

ISTEN N EL
Istenem' £n, szegény, szomorú kis Hamupipőke, 
Győrtől t testemen sötét, tépett szövetű yondriilidval, 
Az F. let-bálban megtört fúr ad ottan
Int régre mégis, mégis Rád találtaink 
i s  mos' építhetek!
Tt le küzdő naggyal, 
lm szent munkába kezdek:
Templomot építek Reked!
Karcsii hit-oszlopokkal díszítve,
Sok int i-vitággal,
V égig-régig söpörne 
Hajh's ének-ággal.
S szett' Igéd Jóság, Szereted,
Oltárodon pereg, pereg',
Susog, sóimjtoz, orgonáz.
Ti metre minden bűn treu láz.
Oly messze vannak vágy, halál!
S szén' Igéd száll,
Minúeggre száll!

B o h á r  Gi z e l l a .

Ez is a liturgiához tartozik.
Igaz, hogy csak másod- vagy harmad- 

sorban, de az a baj, hogy egyáltalán nagyon 
keveset törődünk vele, mintha minket nem is 
érintene, nem is érinthetne a kérdés.

A lelkészek öltözködéséről van szó.
Elsősorban is arról, hogy hogyan öltöz

zék a lelkész liturgusi tevékenysége közben. 
Nem mellékes és nem felesleges kérdés ez. 
Nem lehet mellékes azért, mert a mai állapo
tok ezen a területen is tűrhetetlenek. Most 
benne vagyunk a rendszerezésben s egységesítés
ben, gondoljunk tehát erre is. A m agyar evan
gélikus lelkész szolgálati öltönye: a Luther- 
kabát. Mindnyájan tudjuk, hogy a középkori 
tudósok öltönyéből alakult azzá, ami. Hogy 
milyen fejlődésen ment át, míg a mai form áját 
megkapta, azt csak vázlatosan is leírni, más 
helyen, másnak a feladata (részben megoldott 
feladata). Mi csak annyit állapítsunk meg, 
hogy mint mindenben, úgy hivatásszerű, sza
batosabban liturgikus öltönyünk milyenségében 
is nagyon nagy eltérések mutatkoznak még a 
kis m agyar haza területén is. A szaoár-.b^n, 
anyagban, mintázásban alig van valami, 1 'g- 
feljebb kerületenkénti egyöntetűség. Más a 
Luther-kabát Sopronban és Győrben és más 
Budapesten és Balassagyarmaton, hogy Nyír
egyházéiról (és talán több tót gyülekezetről 
is) ne is szóljunk, ahol a Luther-kabát fölé 
még felöl tik az albát is.

Másod- vagy harm adrendű a liturgikus 
ruházat kérdése, de nekünk még kisebb kér
désekben is nagy figyelmet kell tanúsítanunk. 
A lelkészi ruha is hozzátartozik az egyházi ékes
ség és jó rend sok kellékéhez. Egységes li
turgiához csak egységes liturgikus öltöny illik

M egítélésem szerint éppen a liturgiái b i
zottságnak volna feladata m egállapítani az egy
séges Luther-kabát egységen szabását, egysé
ges anyagát, egységes díszítéséi, egységes táb 
lácskáját, sőt egységes viselési módját is. Mert
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— akármilyen hihetetlenül hangzik is — láttam 
m ár lelkészt, aki Luther-kabát. gallérja fölé 
kihajtotta »apacs« inge puha, széles gallérját. 
A táblácskákat is nagyon kiszolgáltatjuk a sze
retettel »stikkelgető« papnéi kezek és Ízlések 
önkényének. Annak is meg lehet, sőt meg is 
kell szabni az alakját, nagyságát és viselési 
módját.

Örömmel értesülünk, hogy a lelkészegye
sület a jeles evangélikus festőművészre, a hi
vatott Glatz Oszkárra bízta a Luther-kabát fej
lődésének, kialakulásának tanulmányozását, de 
sokkal fontosabb, hogy egyöntetű és rendes, mint 
hogy történethű és szeszélyes önkény szerint 
variálódó Luther-kabát sorozatokat lássunk.

A ruházkodás másik viszonylatának 
megvizsgálása elsősorban a lelkészegyesü
letekre tartozik. Hogyan öltözzék az evan
gélikus lelkész akkor, amikor nem mint li- 
turgus, hanem mint lelkipásztor, vagy mint 
egyszerű m agánember áll előttünk? Ennek a 
kérdésnek a megoldása is egy szörnyű dzsun
gel kiirtását jelentené. Nem azért, mintha egy 
lelkésznek olyan sokféle ruhára volna szük
sége, hanem azért, mivel most a lelkészek a 
legnagyobb tájékozatlanságban élnek afelől, 
hogy hogyan és miképp öltözzenek fel hiva
tásuknak megfelelő módon? Az egyik sok sza
badságot vesz magának ezen a területen, a 
másik talán egy kicsit túlzó rigorizmussal ke
zeli az ügyet. így aztán előáll a mai helyzet, 
hogy két lelkészt nem lehet egyformán öltözve 
látni, s ha igen, csak véletlenül.

Ennek a kérdésnek is nagyon sok oldala 
van. Sok szempontból lehet ítéletet mondani 
felette. A legbiztosabban jelentkező vélemény 
ezzel ka peso! atban az lesz, hogy hát ez m ár 
igazán egyéni Ízlés dolga és a korlátozás a 
szabadság korlátozását jelenti-

Nos igen. Bizonyos, hogy egyéni szabadsá
gunkat kurtítaná meg az egyöntetűség kiala
kítása, de valljuk be őszintén, hogy nincs sok 
sajnálni való a sok rendetlenséget szülő sza
badságon, mely a szabadosság közeli rokona. 
Ne féltsük a szabadságunkat. Mert a szabad
ság ilyen dolgokban nagyon furcsa helyzetet 
teremthet. Gondoljunk csak végig a magunk 
során. Nem úgy, ahogy egy kerületi, vagy 
egyetemes gyűlésen megjelenünk, hanem ahogy 
otthon munkánkat végezzük, vagy társaságban 
forgunk. Bár hiszen m ég a gyűlések tarkasá
gán is érdemes szemeinket vég ig jára tn i. Itt 
egy »ferenejózsef« magas mellénnyel, o tt egy 
»ferenejózsef« rendes fazónos mellénnyel (a 
szakkifejezésekben való tévedésekért bocsána
tot kérek). Em itt egy fekete ferenejózsef, amott 
egy szürke ferenejózsef. Ugyanígy variálná
nak a zsakettek, nemkülönben a zakók is. De 
így gyűléseken legalább meg van a színekben 
az egység, mert a fekete mellett legfeljebb 
szürkét, abból is sötétet látunk.

De otthon, a hivatalban, vagy a társaság
ban a lehető legkúszább össze-yi-szaságban 
alakult egyéni ízlések és szabadságjogoké torz

szüleményeivel vagyunk kénytelenek találkozni. 
Tudom, hogy senki sem akarja hivatását ruhá
zatával megcsúfolni, de az ízlések különbözők 
és így a fehér magas mellénytől kezdve a 
legdivatosabb szmokingig minden fajta ruhát 
megtalálunk a lelkészi ruhatárakban.

Nem lehet az a célunk, hogy »csuhába« 
szorítsuk magunkat. De mindenesetre fonto
sabb, mint gondolnánk, a ruházat kérdésének 
egyöntetű rendezése, legalább nagy elvi 
szempontok szerint. Egy új lelkészi ruhának 
a megtervezése és bevezetése túlnő reménysé
günk keretein. (Valamikor teológus korunkban 
megterveztünk egy komoly és célszerű, magyar 
stílusban előállított papi ruhát, de akkor na
gyon kevés volt hozzá a pénzünk. Egy páran 
m egcsináltatták azért és arról láttuk, hogy 
bizony nagyon szép ruha lenne abból a lelkészi 
kar számára általánosan is.) De nem is; erről 
van szó. Csak irányító utasításokat várunk*. 
Pl. Magas mellényben járjunk-e, vagy m arad
junk meg a nyitott mellénynél és nyakken
dőnél ? Melyik ruhaforma felel meg a hivatásunk
kal együttjáró komolyságnak? Milyen színben 
csináltassuk azt? És így tovább.

Talán egy kicsit nevetséges ezzel a kér
déssel komolyan foglalkozni, de, ha elgondol
kozunk felette, máskép ítéljük meg annak a 
fontosságát. Bizonyos, hogy a ruházat egyön
tetűségének a kérdése — akár a liturgikus, 
akár a polgári ruhaformát tekintsük — m egér
demli, hogy foglalkozzunk vele, mert a ren
dezéssel megszüntethetnénk azt a sok ízlés
telenséget, amely nincs a lelkészi tekintély 
előnyére és sok lelkész számára megkönnyítené, 
ha nem is a beszerzés, de mindenesetre a 
ruha mikénti elkészíttetésének gondját.

A kérdést tisztelettel a M ELE. Elnökségé
nek a figyelmébe ajánlom. <

R u 11 k a y-M i k 1 i á n Gé z a .

Figyelő.
M agyarország hercegprím ása március el

sején a győri Katolikus Körben előadást ta r
tott, amelyben a katolikus em ber katolikus jel
legének feltételeivel és követeléseivel foglal
kozott. Nem akarunk ez alkalommal csodálkozó 
megjegyzést tenni arra  a kijelentésre, hogy »mi 
nem keresztyének, mi katolikusok vagyunk«, 
ám bár ez igen nagy újítást jelent azzal az 
eddigi használattal szemben, hogy »mi katolikus 
keresztyének vagyunk.« De lehetetlen csodálko
zó megjegyzés nélkül hagyni ennek a beszédnek 
ezt a mondatát: »katolikusnak kell lenni úgy, 
hogy minden körülmények között m egtartjuk 
az isteni, az egyházi és az ezekkel nem ellen
kező világi törvényeket.«

Úgy érezzük, hogy ez a kijelentés nem elég 
világos és éppen azokat hozza zavarba, akik
hez intézve volt. Gondolkozóba kell esni a jó 
katolikusnak, hogy melyek azok a világi tör
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vények, amelyeket meg kell és amelyeket nem 
kell m egtartani. M ert nyilvánvaló ebből a ki
jelentésből, hogy a hercegprím ás véleménye 
szerint vannak olyan világi, állami törvények, 
amelyek m egtartása a katolikus egyháztag szá
m ára nem kívánatos, sőt nem ajánlatos, mert 
akkor ellenkezésbe jutnak katolikus mivoltuk
kal. Ámbár mi is nagyon szeretnénk ezeknek a 
törvényeknek pontos megnevezését, mégis el
sősorban szükségük volna erre a katolikusok
nak. Miután pedig az ország lakosságának 63 
százaléka katolikus, nagy veszedelem lehet ab
ból, ha a lakosság többsége nem tudja, hogy 
mely törvénynek engedelmeskedjék s melyeknek 
nem. £s ha igazat is adunk a hercegprím ásnak 
abban, hogy vannak isteni, egyházi és vilá
gi törvények és ezek együtt korlátozzák körül 
az életet, mégis attól félünk, hogy ha a vi
lági törvényekkel szemben való engedetlenség
re lehetőséget nyújtunk, utat nyitunk az egy
házi és isteni törvények előtt való engedet
lenségre is. Mi ugyanis úgy emlékszünk, hogy 
ebben a kérdésben van egy parancsa a mi 
Üdvözítőnknek, ami nagyon érthetően így szól: 
»Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és 
Istennek, ami az Istené.«

I @ I H Í R E K .  I ® I
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OCULI VASÁRNAPJA.
Lukács eo. 11, 14— 28.

A történet nagyon egyszerűen fejezi ki azt ciz 
igazságot, hogy a világ békéjét fegyverrel is lehet 
biztosítani■ Valóban, ahol sok a fegyver, ott tarta
nak legkevésbbé háborútól, bár ott készülnek fel 
legerősebben reá. Csakhogy: az emberben kimond
hatatlan nagy félelem él a háborúval szemben s 
ezért minden nemzet túl akarja szárnyalni a másikat. 
A béke csendes dalát elnyomják a harci riadók s 
amíg meg nem halnak a fegyverek, addig nem szü- 
lethetik meg az igazi béke, s ahol a sátán csak egy 
gonosz lelket arathatott, ott az később megsokszo
rozódik. 1

A béke boldogságát nem biztosíthatja örökre a 
fegyver. Már pedig senkinek sem az kelt, ami ideig- 
aráig való■ Csak »megnyílt szemek« látják az ige 
erejét, amely a hit harcosaivá avatja a leggyengébb 
gyermeket is. De csak azokat, akik nemcsak hallgat
ják hanem meg is tartják, övék az örök békesség 
s ők egyedül boldogok.

— A sámsonházi egyház — amely büszkén vallja 
magát Kossuth Lajos egyházának, mint aki haláláig 
ezen egyház nagynevű felügyelője volt — a meg
üresedett lelkészi állásra egyhangú bizalommal D. 
Kovács Sándort, a dunáninneni egyházkerület püs
pökét választotta meg. Ez által D. Kovács Sándor 
püspök nem csak mint a dunáninneni egyházkerület 
püspöke, de mint a sámsonházi egyház lelkésze is, 
utódja lett nagynevű elődjének: boldogult D. Kiss 
István püspök-lelkésznek.

— Az Országos Luther Szövetség elnöksége már
cius 14 és 15-én részt vesz a békéscsabai gyülekezeti 
Luther Szövetség megalakulásának gyűlésén és tár
gyalásain.

— Uj egyetemi teológiai tanár. A közoktatásügyi 
miniszter Dr. Wiczián Dezső intézeti tanárnak az

Erzsébet-tudományegyetem evangélikus hittudományi 
karán »A reformátorok kora és teológiája« című 
tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesí
tését tudomásul vette és megerősítette.

— Kossuth Lajos halálának évfordulóján, már
cius 20-án, d. e. 10 órakor istentisztelet lesz a fa
sori tempíomban.

— Egyházmegyei felügyelöválasztás. A békési
egyházmegye Haviár Gyula lemondása folytán meg
üresedett felügyelői tisztére Dr. Lányi Márton, ny. 
főispán, országgyűlési képviselőt, másodfelügvelövé 
pedig Dr. Adamkovics Ágost tótkomlósi ügyvédet 
választották meg. Beiktatásukról még nem történt 
intézkedés.

— Dr. Mikler Károly, a budapesti egyházmegye 
felügyelője, aki a zsinat előkészítésében és mun
kálataiban nagyjelentőségű vezető szerepet visz, két 
hónapig tartó súlyos betegségéből felépült, amit 
örömmel adunk hírül lapunkban.

— A Deák-téri templom belső tatarozását váratlanul 
eiőbb kellett megkezdeni, mint ahogy az erre az évre 
tervezve volt. Ezért két vasárnapon át az istentisz
teletek a deáktéri leánygimnázium dísztermében van
nak, március 22-án újból a templomban.
£4 — Hol szokásos az adókivetés közzététele ? Az
Evangélikus Élet 1936. 10. számában fenti cím alatt 
megjelent kérdésre közlöm a következőket: A Bu
dapest—kelenföldi egyházközség elnöksége minden 
adózó egyháztagot nyomtatványon meghív az évi 
rendes közgyűlésre. E nyomtatvány feltünteti az 
egyháztagra kivetett évi adót, valamint azt is, hogy 
az adókivetést a hívek a közgyűlés napjáig a gond
noki hivatalban megtekinthetik, (de jogerőssé az 
adókivetés csak az évi rendes közgyűlés határoza
tával válik). Ugyanez a közgyűlési meghívó felvi
lágosítja a híveket arról is, hogy ha a rájuk kive
tett adót sérelmesnek találják, bizonyos határidőig 
felebbezhetik. Igaz, hogy ennek a felvilágosításnak 
az eredménye az, hogy a budapesti egyházközségek 
közül éppen a kelenföldi egyházközséghez szokott 
a legtöbb felebbezés befutni, de nézetünk szerint 
ez az adókivetés legkorrektebb elintézése, mert ha 
valakire kivetjük az adót, azt értesítenünk is kell 
a kivetett adóösszeg nagyságáról Szántó Róbert 
lelkész.

— A nagytarcsai missziói egyház lelkipásztorát,
Sztehlo Gábort, istentisztelet és közgyűlés kereté
ben március 22-én, Nagytarcsán iktatja hivatalába 
Chugyik Pál esperes. ;

— A Budapest III. kér (Óbuda—Újlaki) ág h, 
evangélikus egyházközség március hó 8-án Dr. Fabinyi 
Tihamér felügyelő és Mohr Henrik lelkész elnöklete 
alatt tartotta rendes számadó közgyűlését. A fel
ügyelő megnyitó beszédében örömének adott kife
jezést afelett, hogy a templom már áll és hogy 
most jo reménységgel foghat az egyházközség a 
lelkészlak építéséhez. Az építés és alkotás — mon
dotta — hozzátartozik az egészséges evangélikus 
gyülekezeti élet természetéhez. Buzdította azután az 
egyháztagokat az egymás között való szeretetre és 
áldozatkészségre. Végül meleg szavakkal emlékezett 
meg arról, hogy a gyülekezet lelkésze az elmiúlt 
évben töltötte be lelkészi szolgálatának 25. évét. 
Az Ur nagy ünnepet adott neki ez alkalommal, mert 
éppen ez időre készült el a templom, amelyért a 
lelkész annyit fáradott. — A lelkészi jelentés be
számolt arról, hogy a hívek buzgón látogatják az 
istentiszteleteket. Az igehirdetési alkalmak szaporod
tak a délutáni istentiszteletek bevezetésével. A nép
mozgalmi statisztikai adatok között különösen örven
detes, hogy 1935-ben senki sem tért ki az egyház
ból és hogy az úrvacsorában résztvett hívek száma 
szaporodott (194-gyel volt több, mint az előző év
ben.) — A múlt évről szóló zárszámadás 30.885 P- 
bevételt és 30.392 P. kiadást tüntet fel- A templom
építés összköltsége (a hívek által ajándékozott ha
rang és díszes ablakok költségén kívül) 138500 P.
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volt. A lelkészlak építési költsége (egyesületi és ta
nácskozási helyiségekkel együtt) 66.000 P-í fog kitenni. 
Ezen összegből készpénzfedezetet talál 52.000 P. A
14.000 P. hiány fedezetére kölcsönt vesz fel az egy
házközség. — Végül a közgyűlés elrendelte a tiszt
újítást, amely március 29-én fog végbemenni.

— Kelenföldi hírek. A Nöegyesület március 7- 
én tartotta havi teadélutánját, amelyen Kutas Kál
mán szombathelyi lelkész tartott előadást az anyák
ról. Szerepeltek még Gasparik Margit énekkel és 
Zsigmondy Magda hegedüszámmal. — Március 8-án 
volt a háztartási alkalmazottak szeretetvendégsége, 
amelyen Huszák József segédlelkész a böjt jelentő
ségéről beszélt. — Március 14-én délután 5 órai kez
dettel tartják a szegények szeretetvendégségét, ame
lyen Hegedűs Lajos s. lelkész mond beszédet.

— A zuglói tempiomépítö egyesület március 8-án 
tartotta első évéről szóló számadó közgyűlését, mely 
az első esztendő eredménye gyanánt 11.000 pengő 
gyűjtéséről számolt be. Ulána a gyülekezeti helyiség 
íeiavaiása volt, melyet Kemény Lajos esperes végzett.

— Ösagárd Február hó 13-án nagy lelki áldással
folyt le a Gyülekezeti Nap. Az összes szolgálatot 
Zászkaliczky Pál fóti és Torda Gyula domonyi lel
készek végezték. A vanyarci vegyeskar, Farkas La
jos lelkész vezénylésével és az osagárdi vegy^sisar, 
Horeczky Béla lelkész vezényletével énekszámokat 
adott elő. A vanyarci fúvós zenekar korálokat ját
szott. Említésre méltó, hogy a vanyarci ifjú
ság harminc tagja és néhány felnőtt 34 km. utat 
gyalog tett meg, hogy az ünnepségen résztvehessen. 
— Február hó 23-án az Ifjúsági es Leányegyesület 
szinieiöadást rendezett. Bemutatásra kerültek: Bor
gulya E. népies és Horeczky Béla egy népies és 
egy »Luther« c. történelmi színmüve. — Az ifjúság 
énekórákkal együtt hetenként 4 ifjúsági összejövetelt 
tart. r ,

— A Vasutas Misszió nemzetközi konferenciája 
ebben az évben Stockholmban fog megtartatni. Au
gusztus 14-töl (péntek) 17-ig (hétfő) tervezik. Köz
vetlenül követőleg egy nagyon szép hajókirándulást 
terveznek. Ingyen szállásra csak azok tarthatnak 
igényt, a.kik a Magyar Vasutasmisszió vezetősége 
útján jelentkeznek. A jelentkezéseket legkésőbb május 
31-ig Dr. vitéz Csia Sándor rnáv. igazgatósági fő
orvoshoz (Budapest, VI., Andrássy-út 83. fsz- 2.J 
Kell küldeni, aki az érdeklődőknek később felvilá
gosítással is szolgálhat.

— Evangélikus Leányinternátus. (Budapest, Vili., 
Rákóczi-út 10. II. 3-b) Bünker Jozefin egy éve 
működő intézete családias otthont, jó ellátást es gon
dos nevelést biztosít a budapesti evang. leánygimná
zium növendékeinek. Modern nyelvek, zongoratanu
lás, korrepetálás. Az ellátás díja evangélikusoknak 
havi 100, másoknak 120 P. A kibövítendő intézet 
már most elfogad jelentkezéseket a jövő iskolai évre.

— Felhívás tanítók gyermekneveltetési segélyére 
vonatkozó igénybejelentésre■ Az 1930. évi VII. tör
vénycikkel létesített »Protestáns Tanítói Internátusok 
Alapjá«-ból való segélyezésre evangélikus egyházunk 
nevében pályázatot hirdetek olyan tanítók gyerme
keinek neveltetési céljaira, akik falvakon, tanyákon 
teljesítenek szolgáatot és ennélfogva gyermekeik to- 
vábbneveltetéséről a maguk erejéből gondoskodni nem 
tudnak. Kivételesen s különösen indokolt esetben 
ezen kategórián kívül eső tanítók segélykérvénys 
is elbírálás alá kerül. Figyelemmel az alap ren
deltetésére és a miniszter úr intenciójára, különös fi
gyelemben részesülnek azok a folyamodók, akik gyer
mekeiket evangélikus internátusbán helyezték el. A 
kérvényben feltüntetendő: a tanító neve, -életkora, 
működési helye, családi viszonyai, teljesített hadiszol
gálata, házonkívül tanított gyermekeinek neve, élet
kora, iskoláztatási és elhelyezési adatai (internátus, 
rnagánház, rokonság), tanulmányi előmenetele. To
vábbá a tanítói javadalom pontos adatai tételenként 
s végösszegben arany pengő érték szerint. Feltünte

tendő tehát: a fizetési osztály és fok,,a helyi java
dalom (értékegység, kezdő fizetés százaléka, föld, 
termény, tüzelőfa, készpénz, fizetéskiegészítö állam
segély ,esetleg más, bármilyen természetű javadalmi 
tétel) s végül a magánvagyon. Folyamodási ívet meg
keresésre az illetékes püspöki hivatal bocsát a fo
lyamodó rendelkezésére. Tekintettel az egységes el
járás szükségére, a segélykérés ezen folyamodási 
íven nyújtandó be. Az illetékes püspök úrhoz inté
zendő, bélyegmentes kérvény az illetékes esperes 
úrhoz folyó évi április hó 15-éig nyújtandó be, onnan 
pedig május hó 1-éig az illetékes püspök úrhoz 
terjesztendő fel, hogy május hó 15-éig kezeim között 
lehessen. Budapest, 1936. február hó 15- D. báró 
Raávánszky Albert s. k. egyetemes felügyelő.

— Luther-rózsa egyházi és magánépületekre, aj
tóra, kapura rászegezhető, 22 cm. átmérőjű, erős. 
viharálló, domború bádoglemezen, zománcutánzatsze- 
rüleg, művészi kifestéssel 1 darab 4 pengő. Tiszta 
jövedelem ifjúsági jóteKony célt szolgál. Megren
delhető »Ev. lelkészi hivatal« Magyarbóly Baranya 
vármegye.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz. betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég. eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programul ja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
láb gyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve'

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
IJj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

UJ LEXIKONOK!
6 kötetes »Uj Lexikon«. Az 1. kötet 
most jelent meg. Egy-egy kötet 
P. 15.—
»Révai Kis Lexikon« egy kötetben. 
Előfizetési ára P 12.—.
Havi részletfizetésre is kaphatók.

S C H O L T Z Testvérek könyvkereskedésében.
Budapest, IX., Ferenc-krt 19—21. 

Ismertető füzettel kívánatra készséggel szolgálunk.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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KINEK ADOD A V A S Á R N A P O D ?
Az em ber saját maga rendelkezik az ide

jével. Úgy tesz vele, ahogy akar. Beosztja 
aránytalanul vagy percnyi pontosan. M egtart
hatja m agának vagy odaajándékozza másnak. 
Mindent lehet az idővel tenni, csak — vissza
élni nem szabad vele.

Minden órának, napnak meg van a m aga 
sajátos rendeltetése, amelyhez hozzáidomult az 
ember élete és attól olyan elválaszthatatlan, 
mint a  csont a hústól. Aki ezt nem veszi tu
domásul, önm aga ellen vét.

A napok közül legnagyobb értéke és je
lentősége a vasárnapnak van. Megszűnése fel
borítaná az emberiség életének rendjét. E m 
beri és állati erő egyformán megszakadna a 
vasárnap nélkül. A gondoknak és gondolatok
nak, tervezgetéseknek és beszámolóknak, em
beri agy-politikájának és művészeti próbára- 
tevésének sem szabad végtelennek lenni. Ami
kor elmúlik a  hat nap, Isten szavának kell rá
csendülnie a lecsendesített emberi erőfeszíté
sekre és gondoskodásokra.

Isten jót akart, amikor az embernek aján
dékozta a vasárnapot, de az ember visszaél ezzel 
az ajándékkal. Amikor ráköszönt a  hetedik 
nap, nem érzi és hallja benne Istennek üdvöz
letét és elmerül abban, amiben hat napon át 
úszott, az élet szennyes, csüggesztő, emberi vi
zeiben. Dacol az idő és az Isten törvényével s 
vét m ár nemcsak önmaga, hanem Isten ellen is.

Egyik kis harmadelemista tanítványom 
nem volt egyik vasárnapon templomban. Sok
sok hazudozása után, mások rávallására ki
derült hogy vasárnap délelőtt — moziban 
volt. Pedig szegények, segélyekből élnek s így

feltűnő volt a mozizása. De gondoskodtak e r
ről mások: a Gyerm ekbarátok Egyesülete gyűj
tötte össze munkások éhes, rongyos, lázasszemü 
gyerm ekeit és vitte őket Isten Igéje hallgatása 
elől a trükkfilm ek sokszor csalóka mesevilá
gába. S m ert a gyermeknek megszólalt a lel
kiismerete, úgy segített magán, hogy hazudott. 
A »gyermekbarátok« k iállítják  ezeket az apró 
embereket az élet gátjára, ahonnan könnyen 
söpri le őket vihar és hullám, hiszen nem is
m erik Isten m egtartó erejét.

Hosszú filmet lehetne összeállítani arról, 
hogyan építi önm agát vasárnaponként az ember 
és hogy kinek, minek ajándékozza oda. Tu
dósok akadém iája, társulatok beszámolói, po
litikai gyűlések, matinék és kultúrelőadások 
gyakran csak beképzelt léleképítése kerül az 
életre erősítő Isten Igéje helyébe. Túlságosan 
sok ez az emberi program m, túlságosan sokat 
vállal mindenki m agára, túlságosan sokoldalú 
és képzett szeretne lenni s önm agát megoko
sítva nem képes helyet adni az idő, a hétköz
napok és vasárnapok Urának. Amikor pedig 
olyan életjelenségek jönnek, mint a m unkanél
küliség, kenyértelenség, szenvedés, álomtalan- 
ság, gondok, amelyeknek nincs érzékük a pi
henés, a  vasárnap megszentelése iránt, mert 
állandóan, a  percek tüzével égetnek, akkor 
gyakran m ár késve keresi az ember Azt, akinek 
ajándékát nem becsülte meg.

A napok értéke m ellett a vasárnapnak ér- 
tékenfelüliségét az Istennek való szentelés adja 
meg. Akitől kaptuk, Annak kell róla felel
nünk s Annak kell visszaszolgáltatnunk.

V. L,
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A reverzálisok statisztikája 
egyházunk szempontjából az 

1932—1935. években.
< Figyelemre méltó statisztikai kimutatást 
közlünk, mely első és örvendetes bizony
sága annak, hogy az utóbbi évek buzgóbb 
és céltudatosabb munkája e téren már is 
érezteti hatását.)

Az ág. h. ev. vallásiakkal kötött vegyes 
házasságok alakulását a  történt megegyezésiek 
feltüntetésével a  következő tábla m utatja:

I.

A v e g y e s h á z a s s á g o k , a m e l y e k b e n
nem volt megegyezés volt megegyezés ossz.

‘ szám 0/0 szám 0/0 szám
1932 2487 63.3 1439 36.7 3926
1933 2355 61.6 1470 38 i4 3825
1934 2455 60.1 1628 39.9 4083
1935 2352 56.9 1781 43.1 4133

Figyelemreméltó az évek során, hogy a 
vegyes házasságok ösiszes számának némi emel
kedése m ellett — ami megfelel az országban 
kötött összes házasságok 50/0-os emelkedésének 
— főleg a  megegyezéses vegyes házasságkö
tések abszolút és százalékszámai m utatnak ál
landó és jelentős emelkedést. Ez a  házasfelek 
azon óhajának fokozódásából ered, hogy gyerme
keik egy-ugyanazon vallás tanításában része
süljenek.

Az ág. h. ev. vallás térhódítása a  m eg
egyezésekben:

II.
ág. h. ev. ref. r. kát. g. kát. egyéb ősz. 

É V  SZ. 0/0 SZ . 0/0 SZ . 0/0 SZ . 0/0 sz. 0/0 sz.
1932 556 38.6 136 9.4 719 50-0 25 1.7 3 0 3 1439
1933 567 38.6 136 9.2 748 50-9 13 0.9 6 0-4 1470
1934 654 40.2 138 8.5 803 49-3 29 1.8 4 0-2 1628
1935 757 42.5 167 9.4 824 46-3 28 1.6 5 0-2 1781

A II. tábla szerint vallásunk részesedésié 
a vizsgált négy év a la tt szám szerint 556-ról 757- 
re, o/0 szerint pedig 38.6-ról 42.5-re emelkedett. 
Ennek hatását főleg a róm kát. vallás érzi. 
Igaz ugyan, hogy részesedése szám szerint 719- 
ről 824-re szállt fel, aránya azonban 500/0-ról 
46.3 % -ra zuhant vissza. A református vallásnál 
némi számszerű emelkedést látunk, de az arány 
1935-ben az 1932. évi színvonalat mutatja'.

A fent vázolt helyzetre világít rá a Illy 
tábla is, amelynek elkészítésénél az vétetett 
alapúi, hogy a  megegyezések az esetben érin 
tenék semlegesen Egyházunkat, ha 500/0-uk 
szólna az ág. h. ev. vallás javára.

III.
Megegyezések száma Eltérés a semlegestől

Év semleges
esetben valóságban szám

a semleges 
esetek °/o-ában

1932 720 556 —164 —*22.8
1933 735 567 —168 —'22.8
1934 814 654 —160 —4917
1935 891 757 —134 —15.0

Fenti tábla szerint az ág. h. ev. vallás ré
szesedése jelentős lépést tett a  semlegesnek 
jelzett 500/0 felé.

Az 1935. évben kötött megegyezések hatá
sát az egyes vallásokra a következő összeállítás 
tünteti fel:

IV.
A Meg- Megegyezések száma

vallás egyezéses semleges való- Eltérés a

A IV. tábla szerint a  háború utáni leg
kedvezőbb 1935. évben is a megegyezések az 
ág. h. ev. vallásra nézve veszteséget (134) okoz
tak. Az egyéb vallás rovata szintén veszteséget 
mutat (14). Ezekkel szemben előnyére váltak 
a megegyezések a ref. (34), a róm. kát. (106') 
és a görög kát. (6) vallásoknak.

Részletezzük az alábbiakban, hogy az ág. 
ev. egyházat érintő összes megegyezéses ve
gyes házasságok hogyan oszlanak meg ab
szolút és százaléksizám szerint az ág. hl. eV. 
menyasszonyok és vőlegények között:

V.
Az összes megegyezéses vegyes házasságok 

Év a vőlegényeknél a menyasszonyoknál összesen
szám 0/0 szám % szám

1932 762 53.0 677 47.0 1439
1933 764 52.0 706 48.0 1470
1934 905 55.5 723 44.5 1628
1935 930 52.2 851 47.8 1781

Fenti tábla szerint az összes megegyezéses 
vegyes házasságokból a nagyobb hányad a 
vőlegényekre esik.

Hogyan alakul az ág. h. ev. vallás javára 
történt megegyezéses vegyes házasság kötések 
abszolút- és százalékszáma az ág. h. ev. vő
legények és menyasszonyok szerint:

VI.
Javunkra történt megegyezéses vegyes házasságok 

Év a vőlegényeknél a menyasszonyoknál összesen
szám 0/0 szám 0/0 szám

1932 228 41.0 328 59.0 556
1933 229 40.5 338 59.5 567
1934 303 46.4 351 53.6 654
1935 309 40.9 448 59.1 757

Az egyházunk javára szóló megegyezések 
összes számából tehát lényegesen nagyobb ré
szesedés ju t az ág. h1. ev. menyasszonyokra, 
mint a  vőlegényekre. A fenti két tábla bizonyí
téka az ág. h. ev. menyasszonyok erősebb hit- 
hűségének.

Ezen m egállapításunkat megerősíti a  VII- 
tábla is, amely vőlegények és menyasszonyok 
szerint taglalva tárja  fel a nyereségeket, illet
ve veszteségeket: . - +

IV.
A

vallás
meg-
nev.

Meg
egyezéses

vegyes
házasságok

Megegyezések száma 
semleges való
esetben Ságban

Eltérés a 
semlegestől

ág. h.e\r. 1781 891 757 —134
ref. 263 131 167 +  36

róm. kat. 1435 718 824 +106
gör. ka t. 45 22 28 +  6
egyéb 38 19 5 — 14

A II. tábla szerint vallásunk részesedésié 
a vizsgált négy év a la tt szám szerint 556-ról 757- 
re, o/0 szerint pedig 38.6-ról 42.5-re emelkedett. 
Ennek hatását főleg a róm kát. vallás érzi. 
Igaz ugyan, hogy részesedése szám szerint 719- 
ről 824-re szállt fel, aránya azonban 500/0-ról 
46.30/0-ra zuhant vissza. A református vallásnál 
némi számszerű emelkedést látunk, de az arány 
1935-ben az 1932. évi színvonalat mutatja'.

A fent vázolt helyzetre világít rá a Illy 
tábla is, amelynek elkészítésénél az vétetett 
alapúi, hogy a  megegyezések az esetben érin 
tenék semlegesen Egyházunkat, ha 500/0-uk 
szólna az áa. h. ev. vallás iavára.

Év
ág- h. ev. ref. r. kát. g. kát. egyéb ősz.
sz. o/o sz. % sz. O/o sz. o/o sz. o/o sz.

1932 556 38.6 136 9.4 719 50.0 25 1.7 3 03 1439
1933 567 38.6 136 9.2 748 50-9 13 0.9 6 04 1470
1934 654 40.2 138 8.5 803 49-3 29 1.8 4 0.2 1628
1935 757 42.5 167 9.4 824 46-3 28 1.6 5 02 1781
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V I I .
n y e r e s é g +

E l t é r é s  a  s e m l e g e s t ő l v e s z t e s é g —
E v a  v ő l e g é 

n y e k n é l  
s z á m

a  m e n y a s z -  
s z o n y o k n ó l ö s s z e s e n

0/o s z á m O/ü s z á m O/o
1 9 3 2 — 1 5 3 - 2 1 . 2 — 1 1 — 1 .6 — 1 6 4 — 2 2 - 8
1 9 3 3 — 1 5 3 — 2 0 .8 — 1 5 — 2 . 0 — 1 6 8 — 2 2 8
1 9 3 4 — 1 5 0 1 8 . 5 — 1 0 — 1 . 2 — '1 6 0 - 1 9 . 7
1 9 3 5 — 1 5 6 — 1 7 . 5 • - ( - 2 2 + 2 . 5 - 1 3 4 - 1 5 . 0

Láthajtó azonban a fenti táblából, hogy a 
kedvező fejlődés a vőlegényeknél is kétségtelen.

Reméljük, hogy a javulás az 1936. évben 
is folytatódni fog.

B a k o s  L a sz d o .

Az első keresztyének élete.
Nem szívesen veszek tollat a kezembe, mert 

könnyen úgy tűnhet fel a dolog, mintha túlságosan 
érzékeny volnék. De a fenti cím alatt az Evangélikus 
Élet 10. számában cikk jelent meg, mely az £gyik 
tankönyvről és annak szerzőjéről oly hangnemben 
szól, hogy válaszolnom kell rá, nehogy hallgatásomat 
félremagyarázhassák. A cikk írója a kifogásolt tör
téneti szakasz és könyv íróját nem nevezi ugyan meg, 
de a jelzésekből kitűnik és a vallástanárok tudják, 
hogy itt az én, a középiskolák III. osztálya szá 
mára írt könyvemről van szó.

A cikkíró rosszalja, hogy a könyv 2. fejezetében 
levő, az első keresztyének életéről szóló részben 
»hitről, lélekről egy szót sem találunk« és emiatt 
nemcsak e szakaszt, de az egész • könyvet, annak 
íróját és általában az egész régi vallástanítást meg
ítéli, elítéli. A cikkíró, aki a hit szóval ugyanebben 
a cikkben egyenlő értékűnek tekinti a »lélek vagy 
Lélek« kifejezéseket, egy kis jóakarattal ebben a 
kifogásolt szakaszban is megtalálta volna a hitet, 
ha nem is betű, de lélek és értelem szerint. Már 
maga a cím is mit mond? Keresztyének élete. Kik a 
keresztyének, ha nem a Krisztusban hívők? De már 
a könyv címe is: egyháztörténet, nem jelent mást, 
mint a Krisztusban hívők történetét. Nincs szükség 
a hit szó folytonos emlegetésére. A megelőző 1. 
fejezet beszéli el az első pünkösd, a Lélek történetét 
és hogy az apostolok mikép hirdették az evangéliu
mot és alapítottak gyülekezeteket. Az előző tanév 
utolsó óráiban tanulták az ifjak az első pünkösd 
részletesebb történetét, mely már kifejezetten meg
mondotta, hogy »akik hittek a Krisztusban, azo
kat ...felvették a Krisztus híveinek gyülekezetébe, 
a keresztyén egyházba.« A kifogásolt szakasz szól 
kegyeséletü lelki tanítókról. Kik a kegyes életűek, 
ha nem a vallásos, hívő emberek?. És a lelki ta
nítók miről tanítottak, ha nem a lélekről, amely a 
cikkíró szerint is hitet jelent? Mindezek, tudom, ki
csinyes dolgok, de kicsinyesek a cikkíró kifogásai 
is; nagyok azonban, súlyosak, bántok és sértők az 
azokból levont következtetései.

Különösnek találom, hogy a bíráló író a hit szót 
ott keresi, ahol betű szerint nincs, ahol pedig meg
találná, ott nem akarja meglátni. írásából látom, hogy 
vallástanítással is foglalkozik, mert, mint ilyen »döb
bent« rá a kifogásolt történetre. Talán eljutott a 
7-ik fejezetig is. Ott megtalálhatta volna betű szerint 
is, amit annyira keres. Egyik hitvallási irat fötartal- 
mát ekkép idézi a kifogásolt könyv: »Aki üdvözölni 
akar, annak mindenek előtt igaz keresztyén hittel 
kell bírnia.. • Igaz keresztyén hit pedig az, stb.« 
Vagy, ha tovább is olvasta volna ugyanezt a  köny
vet, megtalálta volna a 15-ik fejezetében a Luther 
életében oly nevezetes esemény leírását, mikor egy 
öreg szerzetes a Hiszekegy e szavaira figyelmez

tette: hiszem a bűnök bocsánatát. Még ugyanebből 
a lebírált könyvből csak egy helyet idézek (IX. ki
adás, 70. oldal) a könyv és szerzője jellemzésére a 
szóbanlevő kérdés tekintetében. A reformáció áldá
sairól ekkép szól a könyv: »Az első keresztyének 
igaz hite és istenfélő, erkölcsös tiszta élete újra 
feléledt a hívekben. Krisztus ismét elfoglalta az 
öt megillető főhelyet a keresztyének hitében. Az 0 
személye lett a hitélet központja. És az evangéli
umi hit a szeretet sokféle müveiben és intézményeiben 
élő hitnek bizonyult.« Lehet-e az ilyen tartalmú 
könyv írójáról az igazság teljes megtagadása nélkül 
azt állítani, hogy »mintha hitiszonyban szenvedett 
volna és kizárólag a felvilágosodáskori morállá desz
tillált keresztyénség eszméje vezette volna a szerző 
tollát.«

Ismerem nagyjában cikkírónak álláspontját a 
hitről. A hitről szóló keresztyén tanítás nem új 
dolog, megvan az a mi egyházunkban a reformáció 
kezdete óta. Egész vallástanításunk ezen alapszik. 
Folyton tanítjuk és hirdetjük az evangéliumi egy
házak két fő hitelvét: a hit által való megigazulást, 
az anyagi elvet és az alaki elvet, mely szerint hitünk 
egyedüli forrása a Szentírás. Azt is tudjuk, hogy mi 
lutheri evangélikusok főkép az elsőt hangsúlyozzuk, 
míg a reformátusok inkább a másodikat. Ha a cikk
író 'könyveimet és azt hiszem, más használatban 
levő könyveket is, gondosan átolvasná, ezeket a hit- 
elveket, tehát a hitről szóló tanítást is a maga 
helyén mindenütt megtalálná, ha nem is betű, de 
értelem és szellem szerint. Cikkíró csak azt a re
formot kezdte, hogy hitnézete alapján fölényesen 
ítélkezik elevenek és holtak felett, még pedig 
oly módszerrel, hogy ahol akarja, ott meglátja a 
hitet, ahol pedig nem akarja, ott nem találja meg. 
Példát is mondok. Cikkíró régebben Noé és az özön
víz történetéről is írt. Rosszallotta ennek a történet
nek a tankönyvben levő előadását, mert abban sem 
találta meg a hit szót, pedig a Zsidókhoz írt levél 
szerint Noé hitből lett az igazság örökösévé. Nem 
tudom biztosan, az én könyvemről van-e itt szó vagy 
másról, de mivel az én idevágó könyvemben sincs 
meg a jelzett helyen a hit kifejezés, joggal említhetem 
meg ezt az esetet. A Noé történetében a szövegben 
olvasható, hogy »Noé kegyelmet nyert az Úrtól, 
mert istenfélő volt.« Miért kell ott még külön a 
hit szót keresni, mikor meg van helyette a vele 
egyértelmű istenfélelem. Az én könyvemben még 
a történet tartalmának jelzésére szó van a jók 
jutalmáról és hogy akik az Urat várják, örökségül 
bírják a földet. Azzal az elmeéllel, mellyel cikkíró 
a lélek vagy "Lélek szavakat egyértelműeknek vette 
a hittel, bátran a jó, az Urat váró, istenfélő szókat 
is egyértelműeknek tekinthette volna a kifejezéssel.

A hegyibeszéd kilenc boldogról szól, de szó- 
szerint a hívő ott sincs megemlítve, sőt az egész 
hegyibeszédben, Szentkönyvünk e legtartalmasabb 
szakaszában, Máté 5., 6., 7- részében, a hit szó 
egyetlen egyszer se fordul elő, s az Újszövetségben 
egymás után több részt is végig lehet olvasni, anél
kül, hogy a hiszek vagy hit szót megtalálnánk bennök, 
és mégis, kinek jutna eszébe, hogy kétségbe vonja, 
hogy mindezek a szakaszok minden sorukban a leg
tisztább s legmélyebb hitről tesznek bizonyságot. 
A betű megöl, a lélek az, amely megelevenít.

A cikkíró nemcsak a könyvről, de a szerzőjéről 
is ítélkezik. Ha meg akarta tudni, hogy az egy*- 
háztörténet írója mikép vélekedik a hitről, azt ala
posabban hittanából ismerhette volna meg, ha már 
az első keresztyének életének ismertetésében nem 
találta meg ez életnek magától értetődő forrását, 
a keresztyén hitet. A hit fogalmát sokfélekép értel.- 
mezik. A Zsidókhoz írt levél azt mondja: A hit 
az olyan dolgok valósága, amelyeket reményiünk 
és amely dolgok nem láttatnak, azoknak bizonyos 
mutatója. Ez azonban nagyon is misztikus megha
tározás. Szeretnénk világosabban is tudni, hogy mi 
a hit. Gyakran egyoldalúan fogják fel és csak ér
zelemnek tartják, melyet tehát tanítani nem is le
het. Ismerjük Pál apostol tanítását a sola fide-ről.
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Jakab a cselekedetekben látta a hitet; azért mondta; 
»a hit cselekedetek nélkül meghalt önmagában.« Tud
juk, hogy a reformáció korában s később is sok 
vitatkozás folyt e kérdésben. Azt hiszem jól tesz- 
szük, ha őrizkedünk minden egyoldalúságtól s elfo
gadjuk, hogy a hit nemcsak érzelem, nemcsak tu
dás és nemcsak cselekvés, hanem érzés is, ismeret is 
s cselekvés is. Érzés: a Krisztusban megjelent is- 
leni kegyelem szívbeli elsajátítása (ez a keresztyén 
hitérzelem); ismeret: akiben hiszek, azt ismernem is 
kell, tehát ismernem kell Istent s munkáit, Krisztust 
s az ö szeretetből folyó parancsolatait és ismernem 
kell Krisztus követőinek életét, amint az a történelem 
folyamán kifejlődött; a hit cselekvés is, mert csak 
az élő hit igaz hit, élő pedig az a hit, mely a be* 
löle fakadó tettekben nyilvánul. Ezt a kis sajátos 
elmélkedést pedig azért írtam, hogy világossá te
gyem, hogy minden vallástanítás s minden vallástani 
könyv, bármi néven nevezzék is, amennyiben Istenről, 
Krisztusról, keresztyénekről, egyházról, egyháztörté
netről szól, tulajdonképen hitről, a Krisztusban váló 
hitről s a hit cselekedeteiről szól, akár említi 
a hit szót, akár nem. Az egész egyháztörténet Isten 
kereséséről tesz tanuságqt, már pedig »aki Istenhez 
járul, annak hinnie kell, hogy van Isten és hogy ju
talmat ad azoknak, akik őt keresik,« így lesz a 
hit minden mindenekben. /

Bíráló cikkíró könyveimben, úgy a bibliai, mint 
a rendszeres hittani és történeti könyvekben a meg
felelő helyen mindig megtalálhatja a Biblia és az 
evangéliumi egyház hitről szóló fő tételeit. Eddig 
abban a hitben voltam, hogy van valami érdemem 
abban, hogy vallástanításunk a Biblia igaz megérté
séhez, az egyháznak hitvallási irataiban kifejezett 
hitéhez s ekkép a személyes hit felébresztéséhez köze
lebb jutott az előbb még gyakori racionalisztikus 
tanítással és bibliamagyarázatokkal szemben. Eddig, 
ha megszóltak, azért panaszkodtak, hogy miért va
gyok oly túlzóan kegyes, oly túlzóan igazhitű s 
íme, most ugyanazon munkásság alapján az ellenkező 
oldalról a felvilágosodás racionalizmusának vádjá,- 
vai állok szemben. Azt hiszem, egyik vádban sincs 
igazság.

Mikor látom, hogy cikkíró bírálóm a hit lénye
gét nem látva, folyton a hit szót, mint valami vesz- 
szőparipát hajszolja, két dolog jut eszembe. Egyik 
a háború előtt történt. Az egyik iskola nagy ud
varán a róm. kát. vallástanár a tanítványait vezette 
kettős sorban végig. Minden öt lépésre meg kel
lett állniok és hangosan kiáltaniok a szokásos »dir 
csértessék« köszöntést. Én nem hiszem, hogy ez a 
mesterkélt dolog a r. k. hívekre is építőleg hatott 
volna. A másik eset a háború után történt. Az Aréna 
úton egy tanító vezette szintén kettős sorban nö
vendékeit. Ezeknek pedig minden tíz lépésre, adott 
jelre, fennhangon kellett kiáltaniok: Éljen a világ 
megváltó nemzetközi szociáldemokrácia. Az ember
nek mosolyognia kellett volna, ha ■ a dolog nem lett 
volna oly igen szomorú. A túlzás mindenben káros 
és az ellenkező hatást kelti, mint amit elérni akar. 
Ne a betűt keressük, nézzük, hanem a lelket, a szel
lemet. S ne gondoljuk, hogy mivel mi hitünket foly
ton az ajkunkon vagy toliunk hegyén hordjuk, azért 
az a társunk, aki ezt feleslegesnek tartja, mindjárt 
hitetlen. (Folytatjuk.) B e r e c z k y  S á n d o r .

Evangélikus arcképek.
Bachát Dániel.

A magyar evangélikus püspöki kar díszes so
rában méltóan foglal kiváló helyet Bachat Dániel.

A gömörmegyei Ratkón született 1840 junius hó 
18-án. Középiskolai tanulmányait Sajó-Gömöron, Iglón, 
Rozsnyón és Eperjesen, a teológiát Eperjesen és 
Bécsben végezte. Lelkészt pályafutását Hibbén kezd
te, ahol hamarosan körlelkész és esperességi főjegyző 
lett. 1873-ban a budapesti tót egyház lelkészévé vá

lasztották s 1905 julius hó 3-án a bányai egyházke
rület püspöki méltóságát nyerte el. Meghalt Buda
pesten, 1906 szeptember hó 10-én. (Hamvai a Ke- 
repesi-uti temetőben nyugosznak.)

Bachat Dániel a legképzettebb teológusok egyike 
volt■ Egyházépítő, egyházszervező munkássága örök 
nevet biztosít számára a magyar evangélikus egyház 
történetében. Különös érdeme az, hogy lelkes és 
meggyöződéses hirdetője és apostola volt az evan
gélikus egységnek. Tót lelkész volt, de amellett 
törhetetlen magyar, távol állott minden nemzetiségi 
politikától-

Maradandó értékű egyházirodalmi munkásságot 
fejtett ki. A magyar, német és tót-nyelvü egyházi 
lapjaink egyik legszorgalmasabb munkatársa volt.

Kitűnő egyházi szónok volt. Mély gondolatok
ból felépített beszédeit a meggyőző erő és a nemes 
lelkihatás jellemezték. Különösen nagyhatású két be
széde, melyek közül az egyiket Györy Vilmos 
ravatala felett, a másikat pedig Horváth Sándor 
esperes beiktatása alkalmával mondott, kiilönlenyo- 
matban is megjelent-

Mint műfordító, a legkiválóbbak közé tartózott. 
A magyar irodalomnak ö volt a leghűségesebb tót 
nyelvű terjesztője- Arany János, Petőfi Sándor, Jókai 
Mór, Gyulai Pál, Szász Károly, Györy Vilmos, Tóth 
Kálmán, Lauka Gusztáv, Kiss József, Mikszáth Kál
mán, Greguss Ágost, Székács József, Tompa Mihály, 
gróf Zichy Géza, Szabó Endre, stb- költői munkák 
hói fordított tót nyelvre- Műfordítói készségét nagy
ban elősegítette az, hogy maga Is költő volt- Érde
meinek elismeréséül a Kisfaludy Társaság már 
1879-ben levelező tagjává választotta.

Az egyházi irodalomból is sokat fordított. Ezek 
közül külön megemlítést érdemelnek Sartorius Dá
niel Postillá’ának kétkötetes és Diárium bibliáimé
nak, valamint Czékus István püspök Magyar Agen- 
dájának átültetése.

Vezető és tevékeny szerevet játszott minden 
egyházi megmozdulásban s alelnöke volt a Luther 
Társaságnak.

Bachat Dánéi mint lelkipásztor, mint eayházi 
vezérférfiu, mint író és műfordító, egyaránt elisme
rést és tiszteletet szerzett nevének és ezen keresztül 
evangélikus egyházának. A tót-maguar testvériség
nek volt a szószóló ia. Az ő erős egyéniségén megtö
rött minden fondorlatos politikai kísérlet, mely nem- 
zetiséaeink elégedetlenségét volt hivatva lelkiisme
retlenül felszítni. Halálának közelgő 30 éves for- 
clulóián szeretettel és az általa oly sokszor hirdetett 
bizakodással állunk meg és hódolunk nagy emléke 
előtt- K á r o s y  Pá l .

Egy értékes könyv.
Egy esztendővel ezelőtt Németországban egy 

könyv jelent meg ezzel a címmel: »Ein Christ erlebt 
die Probleme der Welt«. A könyv szerzője Gedat 
G. A. A mű rendkívüli hatással volt- Eddig 220.000 
példány kelt el belőle. Bátor könyv, mert rámutat a 
világpolitika álkeresztyénségére. Igazságos könyv, 
mert keresztyén szemmel látja s keresztyén szívvel 
ítéli meg a világ gazdasági, faji, politikai, vallási, 
missziói viszonyait. Vallásos könyv, mert Krisztusi- 
élmény az alapja. Világlátott ember írta a könyvet, 
aki bejárta Amerikát, Japánt, Kínát, Indiát. Párat
lanul érdekes könyv, amelyen keresztül jobban be
látunk korunk történeti fejlődésébe, mintha sok-sok 
tudós könyvet olvasnánk el. Tettrehívó könyv, amely 
Krisztus királyságának kiépítésére serkent. Lelkészek, 
ifjúsági egyletek, lelkimunkások könyve, mert hékik 
munkásságukhoz sehol másutt nem található gazdag 
anyagot és új szempontokat ad. Jövőbe mutató könyv, 
mert a korunk válságaiból kivezető útakra vezet. 
Mindenki könyve, mert a legegyszerűbb ember is 
megérti s a bölcs is okul belőle. A könyv olvasása 
mindenkinek élményt jelent.



12. ŝ árn EVANGÉL I KUS  ÉLET * 93 oldal

A mü április első napjaiban magyar nyelven is 
megjelenik Kutas Kálmán szombathelyi ev. lelkész 
fordításában »A bumeráng visszaröppen« címen, ke
resztyén irodalmunk nagy nyereségére. S ha Német
országban százezrek olvassák, bizonyára magyar nyel
ven is nagy olvasótábort hódít.

Alább szemelvényeket adunk a könyvből.
*

Néhány esztendeig úton voltam Krisztus szol
gálatában. Néhány évig együtt ültem a földkerekség 
legtöbb nemzetének nagyjaival és kicsinyeivel. Lát
tam bajaikat és osztoztam örömeikben. Átehem a népek 
problémáit teljes nagyságukban s tragikus mivol
tukban. Nagy dolgok mennek végbe a világon- Kor
szakfordulóban állunk, amelynek méreteit a legtöbb 
ember nemcsak, hogy nem látja, de még csak nem 
is sejti. Az összes értékek átértékelése megy vég
be. Teljesen új világ van kialakulóban- Semmi sem 
marad úgy, amint ma van és aki azt képzeli, 
hogy tovább is örvendhet nyárspolgári nyugalmának 
és kényelmének, annak lelkére egy nap csodák és 
Ijedelmek tömege fog zuhanni.

Azt akarom, hogy munkálkodjunk e kialakulá
son, résztvegyünk a megszülető új világ örömeiben, 
megtegyük azt, ami rajtunk áll, s az Isten által 
elénk adott feladatokat megteljesítsük. De azt is 
szeretném, ha feleszmélnénk, látnok, mily komolyan 
sodródik az egész emberiség, kiváltkép pedig a Nyu
gat újabb katasztrófák felé. Akinek pedig nincsen 
Kedvére, hogy valaki a nyugalmát háborítja meg, 
az csúfoljon engem esztelennek é s . •. aludjék tovább.

*
Amerikai élmények.

A nagy lámpák fényénél látom, hogy a pillérek 
között sajátságos tömegek feküsznek. Mindegyiken 
újságpapír a fedőlap. Eleinte nem tudom megérteni; 
miféle csomagok ezek, míg végre hirtelen megret
tenve eszmélek arra. hogy emberek, emberek . . .  Em
berek, akik az újságba begöngyölve töltik itt az 
éjszakát, — emberek százai.

Népkonyha a Csendes-óceán egyik milliós vá
rosában. Estefelé résztveszek 400 férfi megvendé- 
gelésén. Sürü húsos babfőzelékben részesülnek- Mind
egyik bögre mellett három szelet fehér kenyér fek
szik, ezek oly vakító fehérek, hogy az ember szinte 
kalácsnak tartja. Négyszáz férfi evett. Kitakarítot
tak. A termen keresztül megyek és megtekintem a 
maradékot. A babfőzelékes tálakat a legtöbben csak 
negyedrészig ürítették ki, a kávét csaknem valameny- 
nyien megitták. Seprés után egy több, mint két méter 
átmérőjű, s majdnem egy méter magasságú hegy 
emelkedik a terem közepén. Csodálatos fehérkenyér. 
Részben még egész karéjok voltak anélkül, hogy 
valaki beleharapott volna. Elborzadva nézem ezt a 
tékozlást és gondolataim visszaszállnak ahhoz a sö
tét, meghatározhatatlan valamihez, amit mi kenyér
nek nevezünk, amellyel a háború esztendeiben éhsé
günket csillapítottuk.

A mintaszerű szervezkedés országa csődöt mon
dott a munkanélküliek gondozásában. Az ököljog 
uralkodik. Aki nem tud verekedni, menthetetlenül 
elpusztul.

Vezető emberem érzi, hogy szabatos felvilágo
sítással tartozik. így szól: »Látja ön? Ez éppen a 
bökkenő. Amerikának a baja nem a hiány, — mi 
a fölösleg miatt szenvedünk«.

Amerika gyümölcstermelő államaiban a fákon 
csodálatos gazdag a gyümölcstermés, — az ágak 
alig képesek tartani a terhet. Terítve van a föld 
pompás gyümölcsökkel. Hideg tél van, amikor itt 
járunk és minden gyümölcs. . .  meg van fagyva. 
Az ültetvények főigazgatója így szól: »Látja ön? Nem 
érdemes leszedni a gyümölcsöt. Azok az árak, ame
lyekre a nagykereskedelemben törekszünk, nem ele
gendők a szükséges munkabérek fedezetére. Inkább 
rothadjon el itt az egész, azonban ne mondja senki, 
hogy Amerika a szükség miatt szenved, — mi a 
bőség miatt szenvedünk.«

Kell-e megemlítenem azt, amit az újságok elég
gé pertraktáltak. hogy Nyugaton elégetik a búzátt 
és vele kályhákat és mozdonyokat fütenek? E té
nyeknek végre már Európa legtágabb körei előtt is 
ismertekké kellene válniok. És a »keresztyén« nem
zetek képviselőinek az arcába kellene kergetni a
szégyenpírt. hogy ilyen bűn lehetséges.

*

Kínában a pekingi tg  Templománál.
Hatalmas benyomást tesz rám az Ég Oltára. Már- 

ványlépcsök hatalmas márványlapra vezetnek. A nagy, 
vakitóan fehér síkon semmi sincs. De épp ez a 
nagyszerű. A tág fehér sik felett a park zöld fái
tól szegélyezetten boltozódik a mély kékségü ég. 
Itt volt a múlt korok keletázsiai világának közép
pontja. Évezredeken át itt imádták Kína császárai, 
az Eg fiai, az egyetlent,, ami magasabban volt, mint 
ők maguk: az Eget. Évezredeken át itt volt Kelet- 
ázsia vallásos és politikai világának a középpontja. 
A kínai történelem évezredei tárultak fel előttem 
e templomnál és oltárnál nyert élményen keresztül. 
Hallgatagon áll mellettem a kis kínai. Hallgatásunkba 
nagyhirtelen belevág: »Szép teniszpálya ez a már
ványlap.« Iszonyodva rettenek meg- Ránézek. Mo
solyog. »Ez minden, amit ön érez?« — kérdezem- 
»Gondolja meg, hogy négy évezredes hatalmas múlt 
e templomban találja meg kifejezését, jól gondolja 
meg, négy évezred az ön nemzetének nagy törté
nelméből.« »Badarság.« — mondja. »Ha mi, ifjú 
kínaiak teniszezni akarunk, ott teniszezünk, ahol ne
künk kellemes. Az ősi dolgok hadd pusztuljanak! 
Mit törődünk mi vele? Mi élni akarunk. A múlttal 
leszámoltunk. A hagyománnyal szakítottunk«

Ez az Ifjú Kína: szakít a hagyománnyal. Tuda
tosan nem akar törődni a múlttal. Azt hiszem, hogy 
a világon, Oroszország kivételével nincs nép, amelyik 
olyan tudatosan hagyománymentes akarna lenni, mint 
Kína. Nem akarnak többé a múdttal törődni, mert 
a múltban, úgy mondják, minden csak rossz vol t . . .  
A kínai vallások halottak. Az ifjúság világnézet nél
kül, akaratának felismerése nélkül, cél és út nélkül 
áll. Nincs aki vezesse- — Az Ifjú Kína képviselőivel 
napokon és éjszakákon át tartó leghevesebb dis- 
putálásban ültünk együtt a főiskolákon és akadémiá
kon. Együtt voltunk keresztyének és nem-keresztyé
nek. Mindig ugyanarról volt szó- Az első negyedóra 
után mindig ugyanahhoz a visszatérő problémához 
érkeztünk el. Ifjú Kína képviselői azt mondták: 
Utat keresünk. Tudjuk, hogy e pillanatban út nél
kül vagyunk s nem is tudunk útat. Még csak azt sem 
tudjuk, hogy mire határozzuk el magunkat. S akkor, 
mindúntalan felbukkant ugyanaz a követelés, ame
lyik engem aggodalommal és gonddal töltött el. 
mert nem tudtam, mikép található megoldás. Ifjú 
Kína azt mondja, az előtt a kérdés előtt állanak, hogy 
elfogadják a keresztyénséget a maguk vallásául és 
világnézetéül, ha a keresztyénség Kínának oly prog- 
rammot tud adni, amelyik kivezessen a mostani meg- 
hasonlásból, gazdasági és politikai képtelenségből. 
Programmot kívánnak. így szólnak az Ifjú Kínaiak: 
»Ha a keresztyénség nem tud nekünk ily programmot 
adni, akkor Moszkváét választjuk. Ez bizonyára nem 
tökéletes, de mégis csak kísérlet, amellyel kapcso
latban az emberek már szereztek bizonyos tapaszta
latokat. Ingadozunk a keresztyénség, a bolsevizmus 
között.«

Kínának emberekre van szüksége, olyanokra akik 
újszülöttek, Jézus Krisztus dicsőségének a tanúi, Is
tennek hordozói, akik aztán mindenesetre képesek 
megmutatni az útat, amelyen ez a Kína haladjon, 
azonban ez az út csakis az egyesek felelősségén át 
visz Isten elé. ("Folytatjuk.)

A logika egyszerűen beszél, mint p l.: „Adj 
innom /“ A retorika ezt feldíszíti: „Adj nékem 
ama pincéből való kedves nedűből, mely gyö
nyörűen habzik és vidámmá teszi az embereket. “

Luther.
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Mi az igazság?
Felvilágosítás az:

»Egy kis egyházi statisztika« című cikkre.

Dr. Deák János professzor e lap 11. szá
ma han »Egy kis egyházi statisztika« címen 
szóvá tette, hogy »egyik hazánkban megjelenő 
evang. jellegű, de német nyelvű naptárban« 
olyan statisztikai adatok vannak feltüntetve, 
amelyek egyes általa névleg felsorolt egyház- 
községeinkben »semmiképen sem fedik a va
lóságot s így nagyon alkalmasak arra, hogy 
félreértsék, sőt esetleg megtévesztésre nyújt
sanak alapot.« Ez adatok nézete szerint annak 
igazoláséira szerepelnek a naptárban, »hogy ha
zánkban hol és milyen lélekszámú, kimondottan 
német nyelvű gyülekezeteink vannak« s hogy 
»a hivatkozott, statisztikai kimutatás szerzője 
tehát eltüntette az em lített egyházközségeknél 
az összes m agyar anyanyelvű híveket, Mező
be lény ben s Rákoskeresztúron még a tótokat 
is, s egyszerűen a gyülekezetek lélek számát 
tette meg a német hívek számadatává«.

Mivel Isten segítségével m ár 36 éve én 
adom ki németnyelvű gyülekezeteink és híveink 
számára a nem csak evangélikus jellegű, de 
határozottan evangélikus németnyelvű »Gott- 
hold-naptárt« s tudtommal más németnyelvű 
evangélikus naptár nem jelenik meg hazánk
ban, a  cikkíró kifogásai tehát csakis az abban 
megjelent »statisztikai adatokra« vonatkozhat
nak, sietnem kell észrevételeire válaszolni, ne
hogy azokból bárki is hamis következteléseket 
vonhasson le.

A naptárban évről-évre közlöm hazai ev. 
egyházunk névtárát s az egyetemes, egyház- 
kerületi és esperességi adatok után felső rolorn, 
hogy hol vannak hazánkban német evangé
likus gyülekezeteink is. Bevezetőleg azonban a 
táblázat helyes értelmezése végett világosan 
megemlítem, hogy a tisztán német gyülekeze
teket, vagyis azokat, amelyekben rendszerint 
csak német istentiszteletek tartatnak, egy kis 
d (deusch=német) betűvel, a vegyesnyelvüe- 
ket pedig valamennyi használatos istentiszteleti 
nyelv feltüntetésével, tehát a m agyar nyelvet 
egy kis u (ungarisch^m agyar) betűvel tünte
tem fel. A gyakorlatban pedig úgy hajtottam  
ezt végre, hogy első helyre azt a jelt helyeztem, 
amely azon híveket jelzi, akik az illető gyü
lekezetben többségben vannak.

A cikkíró által felsorolt gyülekezetek m ár 
most így vannak jelezve: Sopron d.„ u.; Lé- 
bény u., d.; Szentgotthárd u., d.; Pécs u., dó 
M agyaróvár u., d.; Kőszeg d., u.; Dombóvár u., d .; 
Kötcse u., d.; Somogyvámos d., u.; Lajosko- 
márom u., d .; Mezőberény d., u.; Gyomja] u-, 
d.; Rákoskeresztúr u., d .; Solt vadkert. u., d.; 
Ú jpest n., d.; Barcs u., d. ;S így van ez in ég 
több más gyülekezetnél is. Megjegyzem, hogy 
ezen jelzés nem saját találmányom, hanem :az 
egyetemes névtárból s a dunántúli névtárból 
vettem, át, ahol a m agyar gyülekezetek ml., a

németek n., a tótok pedig t. betűvel vannak 
jelezve, a. többnyelvűek pedig szintén több be
llivel, a  hívek számarányának sorrendjében. 
Igaz, hogy az egyes gyülekezeteknél a köz
ségben élő evangélikusok összes lélekszáma van 
felvéve, de ez nem is lehet máskép, mjível azt 
a népszámlálási statisztikából nem lehet ki
venni, hogy aiz egyes felekezetek hogyan osz
lanak meg nyelvileg. Például Sopronban lakik 
iu.912 német anyanyelvű, ki tudja m egálla
pítani, hogy ezek közül hány esik a  város 
9823 evangélikusságára? Hogy Mezőberény- 
ben a tót evangélikusok nincsenek megem lít
ve, az onnan lehet, mivél ott a  tótnyelvű hívek 
önálló gyülekezetben vannak beszervezve, R á
koskeresztúron pedig tényleg nem tudom, hogy 
vanank-e ott tótnyelvű evangélikusok is? É rde
kes azonban megemlíteni, hogy híveinknél a 
német-tót csoportok a régi egész M agyaror
szágra nézve is elenyészően csekélyek a  né
met-magyar csoportokhoz viszonyítva, — ami 
nagyrészt a magyarosodási folyamatnak is tud
ható be. 1 ’

H a a helyzetet így kellően megvilágosí
tottuk, igazán nincs rá szükség, hogy a  felsorolt 
gyülekezetek tiltakozzanak az ilyen statisztika 
ellen, hiszen a naptár ezen gyülekeztetek csak
nem valamennyiébe já r 36 év óta, a lelkész- 
testvérek jól ismerik, híveink m ár évről-évre 
várják s el sem tudnák képzelni naptáruk el
m aradását. Nem tiltakozásra van tehát szük
ségünk ott, ahol semmiféle tendencia nincsen, 
hanem kérem a testvéreket, hogy ha esetleg 
téves megjelölések lennének, úgy közöljék azt 
velem, hogy az esetleges hibákat a jövőben 
kijavíthassam. Néhány év előtt Vértessy Zoltán 
közölte velem, hogy M agyarbójyban magyar 
istentiszteleteket is bevezetett s kért, hogy ezt, 
a naptárban tüntessem fel, amit azonnal m eg
tettem. Ilyen eset máshol is előfordulhat; lehet 
az is, hogy időközben itt-ott talán teljesen be
szüntették a németnyelvű istentiszteleteket, de 
azt én csak úgy tudhatom, ha az illetékes té
nyezők tudtom ra adják. Azonban, aki elfogu- 
latlanúl nézi át a naptár statisztikáját s figye
lembe veszi az azt megelőző útm utatást csak 
úgy, mint az egyes gyülekezeteknél alkalmazott 
jeleket, az semmi esetre sem' jöhet arra a  gon
dolatra, hogy a felsorolt gyülekezetek bárm e
lyike »tiszta német« volna, hanem igenis világo
san láthatja, hogy hol több és hol kevesebb 
az. evangélikus m agyarság vagy a németség.

Kérdés eshetik azonban a rra  nézve, bár a 
cikkíró ezt nem vetette fel s nem is kifogá
solta, hogy egyáltalán miért tüntetem fel a 
naptárban a németnyelvű gyülekezeteket? Két 
okból. Először, mivel a naptár csakis ezen 
gyülekezetekbe jár s a híveket, de a lelkészekéi 
s tanítókat is érdekli, hogy hol vannak hazai 
egyházunkban még hozzájuk hasonló községek, 
avagy választás esetén általuk esetleg figye
lembevehető lelkészi és tanítói állások. Másod
szor azért is, mivel külföldi egyházi körökből 
ismételten m egkértek (s bizonyára másokat is)
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anruak közlésére, hogy vannak-e M agyarorszá
gon s hol németnyelvű evangélikus gyüleke
zetek. E kérdésnek úgy felelhetünk meg leg
jobban, ha emez összefoglalt kimutatást kéz
besítjük nekik, úgy hogy a nap tár egyéb ré
szébe1 azonfelül még némi bepillantást is kap
hatnak hazai evangélikus egyházunk életébe- 

Végül megjegyzem, hogy éppen az idei 
naptár számára Hoffmann Ernő kalaznói lel
kész volt szíves e »statisztikát« a  legutolsó 
népszámlálás adatainak figyelembevételével re
vízió alá venni s ő bizonyára szívesen venné, 
ha a cikkíró tudatná vele hogy milyen alapon 
állapíthatná meg, vájjon az egyes gyülekeze
teinkben tényleg mennyi a németnyelvű revan- 
gélikusok száma. Ez esetben jövőre ezen ada
tokat közölnők. Amíg azonban ezt. m egállapí
tani nem tutijuk, addig nem m arad más hátra, 
mint, hogy ezentúl is az evangélikusok összes 
lélekszámút közöljük, de annak feltüntetésével, 
hogy mely istentiszteleti nyelv van a "község
ben túlsúlyban. S c h o l t z  Ö d ö n .

Nem hagyhatom szó nélkül.
1. Nem sokára megjelenik a  telepítési tö r
vény. Ajánlom ennek áttanulmányozását. Gaz
dasági és m agyar szempontból ev. híveinket 
is bizonyára érdekelni fogja. Nemzetiségi vi
dékek mellé kívánatos volna megbízható, val
lásos és m agyar hazafias érzelmű ev. családok 
letelepítése. Sajnos — eddig tapasztalatom sze
rint — államkormányzatunk sem gondoskodott 
és gondoskodik arról* hogy pl. a délvidéken 
az elköltözött gör. kel. szerb családok helyébe 
— melyek telkes házakat, gazdasági épületek
kel és elsőrendű földekkel hagytak hátra  — 
hazafias m agyar családokat telepítene le. Tol
nából a  »szabad költözködési jog« folytán az 
utóbbi években évről-évre olyanok telepednek 
ide, kiknek sem felnőttje, sem fiatala m agyarul 
alig tud, valam int 2—3 P. egyházi szórvány
adóját sem akarja  megfizetni, kitéréssel fenye
getőzvén. A telepítési jog kötelezettsgge.l jár.. 
Csak annak engedjék m eg a letelepedést, aki 
egyháza és hazája iránti kötelességének min
den tekintetben eleget fog tenni.
2. A temetéseknél — midőn a temetési m e
net a gyászházból a  temetőbe megy — nincse
nek olyan általános tartalm ú énekeink, melyek 
különösen a rra  volnának alkalmasak, hogy a 
gyülekezet könyv nélkül is énekelhetné a  te
mető felé vezető úton. Felhívom erre énekköl
tőink és énekvezéreink szíves figyelmét. A ref. 
testvéreknél hallottam igen szép énekeket, me
lyeket temetéseknél az egész gyülekezet énekelni 
szokott. ’ V. Z.

A  fecsegőkre haragszom- Ha nagyot akar
nak mondani, hazudnak. Az igazság azonban 
— s ezt kevés embernél találjuk meg — nem 
sokat beszél. Luther.

I ® I HÍ RE K.  I •  I
LAETARE VASÁRNAPJA.

János ev• 6 :1—15.
Ha Jézus ma, az éhes emberek korában, itt, a 

gazdagok és hatalmasok között, megjelenne és ke
nyérré változtatná épületek és puszták köveit, — nem 
tenne jót.

Akinek barna kenyér jutna a fekete helyett, az 
fehéret kérne-

Akinek fél karéj jutna a semmi helyett, az egé
szet követelne-

Akinek puha jutna a száraz helyett, az hús 
után sírna.

Jézust királlyá emelnék, de mindenki állást, mél
tóságot követelne Tőle Isten országában.

Csodák teremtette csend helyett lázadás törne 
ki a földön.

Ezért nem tesz Jézus ilyen csodát! ö  maga a 
csoda: az élet kenyere.

— A Deák-téri templom belső tatarozási mun
kálatai annyira előrehaladtak, hogy a március 22- 
iki istentiszteletek újra a templomban fognak meg
tartatni.

— Kossuth gyászünnep Kossuth Lajos halálának 
évfordulóján, március 20-án emlékistentisztelet volt 
a fasori templomban. Megjelent Dr. br. Radvánszky 
Albert, a felsőház alelnöke, egyetemes felügyelő a 
felsöház képviseletében, a képviselöház elnöksége 
megbízásából Veress Zoltán képviselő, a székesfő
város részéről Lamotte Károly alpolgármester, kö
zépiskoláink ifjúságának felső osztályai az igazgatók 
és tanárok vezetése alatt. Az emlékbeszédet Kemény 
Lajos esperes mondotta Márk ev. 9:23- vers alap
ián. Kossuth Lajos mindent lehetségesnek tartó erős 
hitét, íöviskoronás magyarságát példaadó erőnek ál
lította a mai küzdő magyarság elé, akiért hálát 
kell adni a válságok útján is átvezető, gondviselő 
Istennek. Az ünnepélyes istentisztelet a Himnusszal 
ért véget.

— Békéscsaba. A békéscsabai Luther Szövetség 
megszervezése érdekében március 14-én és 15-én az 
Országos Luther Szövetség elnöke: Dr. Bencs Zol
tán, Dr. Dobrovits Sándor országos választmányi 
tag és Dr. Gyimesy Károly szövetségi főtitkár a 
gyülekezet hívására Békéscsabán megjelentek és részt- 
vettek a megszervezést megindító megbeszéléseken. 
Az elsőnapi értekezleten Dr. Medovarszky Mátyás 
egyházfelügyelö üdvözölte a vendégeket és a részt
vevőket, majd Dr. Bencs Zoltán részletesen ismertette 
a Luther Szövetség céljait és szervezetét. Hozzászólt 
Szeberényi L. Zs- esperes és Lindner László lelkész, 
akik az egyháztársadalmi összefogás szükségét hang- 
súlyozták.^lásnap az istentiszteletek után a templo
mi közönség előtt tartott megbeszélésen újból Dr. 
Bencs Zoltán tartott előadást a Luther Szövetség
ről, előadását Medovarszky Mátyás köszönte meg. 
A helyi Luther Szövetség megszervezése ezzel meg
indult és tervbe vették, hogy a megalakulás után 
Békéscsabán a környékre is kiterjedő evangélikus 
napot fognak rendezni.

— A bécsi magyar reformátusok és evangéli
kusok március tizenötödikén hazafias műsorral egy
bekötött szeretetvendégséget tartottak a bécsi Col
legium Hungaricum termében.

— A gödöllői ev. egyház ez évi március hó 29-én, 
vasárnap tartja évi rendes közgyűlését, d. e- 11 óra
kor a templomban. Utána a helyi Luther Szövetség 
tart közgyűlést. — Minden szombaton este 6 óra
kor böjti elmélkedések vannak a templomban.

— Halálozás. Huszágh Gyula szécsényi lelkész 
57 éves korában, lelkészi szolgálatának 30-ik és szé
csényi lelkipásztori működésének 25-ik esztendejében 
elhunyt.
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— Hatvan. A vasárnapi iskolás növendékek már
cius 14-én jólsikerült ünnepélyt rendeztek, amelyen 
a gyermekek vallásos és hazafias színdarabokkal és 
szavalatokkal szerepeltek. Úgy a rendezésben, mint 
a szereplésben tevékeny részt vett az ifjúság lelkes 
leánycsapata Oravecz Margit óvónővel az élén. A 
tiszta bevételt külmissziói célra ajánlották fel.

— Egy értékes könyv. E címen lapunk mai szá
mában szemelvényeket mutatunk be Gedat G. A-nak 
Kutas Kálmán magyar fordításában, »A bumeráng 
visszaröppen« címen sajtó alatt levő müvéből. A 
könyv bolti ára 3 pengő lesz. Akik a könyve március 
24-ig előjegyeznek, bérmentve 2 pengő 40 f-ért kap
ják. Megrendelhető a fordítónál: Kutas Kálmán ev. 
lelkész, Szombathely, Körmendi-u. 2.

— Meghívó az ág. h- evangélikus Egyházkerü
letek Jóléti egyesületének 1936. évi március hó 31- 
napján, délután 6 órakor, a Deák-téri ev. Leánygim
názium II. emeleti kis tanácstermében megtartandó 
közgyűlésére. Tárgysorozat: 1- Beszámoló az egye
sület működéséről; 2. Alapszabály módosítás; 3- Eset
leges indítványok. Ha az egybehívott közgyűlésre 
a rendes tagok nem jelennek meg határozatképes 
számban, úgy a rendkívüli közgyűlést ugyanezen 
tárgysorozattal 1936. évi április hó 23-án délután 6 
órakor az V. kér- Széchenyi-u. 2. sz. alatti II. 
emeleti tanácsteremben fogjuk megtartani- amely köz
gyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül hatá
rozatképes. Dr- Konkoly Elemér sk. ügyevezetö elnök.

— Dunapentelén az evangélikus és református 
szórvány-gyülekezet közös imaházat óhajt építeni. 
Azzal a kéréssel fordul mindkét egyház híveihez, 
hogy jöjjenek segítségükre és támogassák őket. Ado
mányok a dunapentelei ev. és ref- fiókegyház címére 
küldendők.

— A Keresztyén Igazság márciusi száma a kö
vetkező tartalommal jelent meg: Reményik Sándor: 
Pásztortűz; Kiss György: A svédországi ev. egy
ház; Dr. Scholtz Oszkár: Országos ev- múzeum;
Dr. Zelenka Margit: Magyarért, magyarul, magya
rán! Gedat—Kutas: A bumeráng visszaröppen. Az
elmélkedést Dr. Jánossy Lajos, a Krónikát Dr- Kring 
Miklós írta. Első ízben jelent meg negyedévi mel
léklete: a Könyvszemle. A folyóirat előfizetési díja 
félévre 3 pengő, megrendelhető Sopron, Várkerület 66.

— A Magyar Evangéliumi Szövetség (Alliansz) 
március 24—25-re tervezett megalakulása és országos 
konferenciája a budapesti Nemzetközi Vásár napjaira 
marad.

- A budapesti evang. fiú- és leánygimnáziumok 
ifjúsági gyámintézetei együttes ünnepélyt tartottak, 
melynek előadója Dr. Kovács Sándor püspök volt 
aki at 42. zsoltárt jellemezte nagy figyelemmel hall
gatott előadásában. Az ifjúság meleg ünnepléssel 
fogadta Reményik Sándort, a kiváló költőt, aki több 
szép költeményét olvasta fel. A kísérő műsorból ki
emelkedett a leánygimnázium énekkarának Othmayer 
Gáspár gyűjteményéből előadott három egyházi éneke, 
mely szép elismerést hozott az énekkarnak és kar
nagyának: Kapi-Králik Jenőnek.

— Evang. leányinternátus Budapesten. Az ev- 
egyház felügyelete alatt álló Fébé Ev. Diakonissza 
Egyesület hat éve fennálló, egyre bővülő s a főváros 
központjában fekvő leányinternátusa (VIII., József
ig. 4.) külön középiskolai növendékeknek (a deáktéri 
ev. leánygimnázium és egyéb intézetek növendékei
nek) és külön főiskolai hallgatóknak meleg családi 
otthont s megbízható év. keresztyén nevelést nyújt. 
Az internátus diakonissza vezetése s diakonissza or
vos felügyelete alatt áll. Egy tanárnő korrepetál a 
növendékekkel. Német nyelvtanítás ingyen. Modern 
nyelvek és zongora tanulása lehetséges. Állandó fel
ügyelet. Kíséret iskolába, templomba, sétára. Az el
látás kifogástalan. Minthogy az intézmény tisztán ka
ritatív jellegű s célja segélynyújtás a vidéki szü
lőknek gyermekeik taníttatásában és neveltetésében,
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

az ellátási díj a mai nehéz időkben is a minimálisra 
van szabva: ev. és ref. növendékeknek havi 70— P., 
másvallásuaknak havi 90.— pengő- Indokolt esetben 
némi kedvezmény. Jelentkezéseket már most elfogad 
az internátus vezetősége, (Budapest, I., Hidegkúti-út 
123/a. Telefon: 645—73.) — Az egyesület az in- 
ternátussal kapcsolatban Otthont (Hospiz) is tart 
fent átutazók részére.

— Évi‘jelentések 1935. évi statisztikai adatok: 
Budapest-III. kér. Óbuda-ujlaki egyházközség. 

Lélekszám 2600. Kereszteltünk: 30 gyermeket, 2 fel
nőttet, összesen .32 (1934-ben 41). Konfirmáltunk: 12 
fiút, 13 leányt összesen 25 (41). Urvacorázó: 958 
(764), kitérés nem volt, betérő 14, eskettünk 19 párt 
(21). Reverzális javunkra 14, kárunkra 11. Temettünk 
27 férfit, 17 nőt, összesen 44 (37).

P Á L Y Á Z A T .
A pesti Deák-téri ág. hitv- evangélikus Testvér- 

egyházak képviselőtestülete az elemi fiú- és leány
iskolánál lemondás folytán megüresedett tanítónői 
állást az 1936.37-iki tanévre megbízott tanítónővel 
tölti be. Pályázhatnak okleveles ág- h. evangélikus ta
nítónők, akik a német nyelvben és zenében is kellő 
jártassággal bírnak. Javadalmazás 10 havi műkö
désért 1000 (egyezer) pengő. Pályázati határidő: áp
rilis hó 30-ika. Az állás 1936- szeptember 1-én fog
lalandó el. ' >

A kellően felszerelt pályázatok (születési bizo
nyítvány, állampolgárságot igazoló okirat, oklevél és 
működési bizonyítványok) a képviselőtestület elnök
ségéhez címezve, az elemi iskola igazgatóságához 
(Budapest, IV., Sütő-u- 2.) nyújtandók be.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, .baleset, tűz, betörés, gyár szavatos^ 
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Eggesiilet 1936. évi progratnmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosít ássál és tájékozta
tással szolgál az egi/esület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
IJj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokát m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

PASSIÓ, vagyis a mi Urunk Jézus Krisztus szen
vedésének és halálának szent története. 
Fordította és összeállította: Törteli Lajos. 
2. kiadás- Ára 20 fillér. — Kapható:

SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedésében,
Budapest IX., Ferenc-körút 19—21-

Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b- — F.: Farkas L.
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S Z E R Z Ő D É S E K  S O R S A .
Amióta Kain gyűlöletből megölte Ábelt s 

amióta a gyengébb félt először teperte le o r
vul az erősebb, azóta megszűnt az élet abszolút 
biztonsága. Látható jeleivel óriási m éretekben 
jelentkezik lez a  tény a nemzetek életében. Egyik 
nemzet nem tudja a másikról: nem rejteget-e 
valami öldöklő meglepetést, amely a m aga is
meretlenségéből kilépve, ledöntheti az egyen
lőséget s gyűlöletből m aga alá gyűri a m á
sikat. E ltűnt a  nemzeti élet biztonsága s he
lyébe került a félelem.

Az államférfiak, amikor a maguk nem
zetéért nemzetközi fórumokon küzdeni kezdtek, 
lemondtak az abszolútról és megelégedtek a 
relatívval. Ez a »mentsük, ami, amennyire 
menthető« hozta létre a  nemzetközi szerződé
seket, a nemzeti élet biztosító-írásait. Em beri 
jellegüket az mutatja, hogy mindig van valaki, 
aki acsarkodva fogadja. Az csak természetes, 
hogy legyőzöttek szikrázó szemmel nézik saját 
aláírásukat kényszer-szerződések alján, de az 
sem új, hogy amikor napjainkban három  nemzet 
fogott össze a béke, a jólét, a jövendő biztosí
tásáért, ez csak olaj olyan ellenséges nemzetek 
gyűlölet-tüzére, amelyek szívesebben látják a 
mások gyengeségét, széthúzását.

A nemzetközi szerződések mindig ideigle
nesek. Ma még szívünkből cseppentjük reájuk 
a betűket, évtizedek múlva megmosolyogják. 
Ma még szent öncélúságunk írásait látjuk ben
nük, egyszer majd ráreflektoroz egy evangé
liumi kor embertömege: írásba foglaltátok a 
hitetlen félelmeteteket s azt olvasták ki belőlük 
fiatalabb, őszintébb nemzedékek, hogy az előt
tük járók csak az emberi írásokban bíztak. 
Ma még csak kevesen bírálnak, de majd fel

zúg a történelem  Istenének ítélete: az igazság
talanságaitokat nemcsak papírra írtátok, ha
nem beledöfködtétek fájó m aradandósággal az 
utódok szívébe.

M inden írást túlél, minden biztosító fegy
vernél erősebb és az ember agyafúrtsága fölött 
áll az isteni igazság. Ez azt mondja: egyenlő az 
értékünk, mert egyform án Isten gyermekei va* 
gyünk. Egyform án jogunk van jól és szépen 
élni, m ert Isten akarata-ellenesek azok a gaz
dasági, területi, kincsbeli, jogbeli eltolódások, 
amelyeket az emberek megalkottak. Nincs joga 
egy nemzetnek sem az erősebb címén a  k i
sebbet, felkészületlenebbet összezsugorítani és 
lassan megsemmisíteni.

Ám legyenek szerződések, de ne lőporrak
tárak  falára kiszegezve. Elmúlt évek szerződé
seihez ne ragaszkodjanak sokan olyan görcsö
sen, m ert a látszólagos többség akarata  soha
sem biztosíték annak igazára. S bárm ennyi új 
szerződés kerül a szemünk elé, nem bizonyos, 
hogy arra, csak a rra  mindent feltehetünk.

Isten is kötött szerződést az emberrel, ke
serű vérszerződést a Fiú élete árán. Testam en
tumként reánk hagyta. Az értéke folyton nő, 
amint többen és többen ismerik el m agukra 
életirányadónak. E reje titkon és nyíltan m eg
tartja  a leggyengébbet is a hatalmasok között. 
Igazságát egyformán osztogatja: minden h í
vőnek megbocsát. Nem gyűlöletet szít, hanem 
megértést, nem félelmet kelt, hanem biztonsá
got, nem elveszteni akar, hanem m egtartani. 
Nincs hiba benne, mert Isten szövegezte meg.

Más lenne a szerződések sorsa, ha az ál
lam férfiak Isten szerződését vennék mintának.

V. L.
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Törvény előtt.
Az Evangélikus Elet március 8-iki szá

mában a fenti címen megjelent cikk olyan 
kérdést vet fel, amivel most, a zsinat előtt, 
igen érdemes foglalkozni.

Emlékezünk mindnyájan, milyen kínos be
nyomást kelt az minden egyházát szerető ember
ben, ha olvassa a lapok törvényszéki rovatá
ban, hogy X. Y. evangélikus lelkész feljelentett 
valakit rágalm azásért olyan ügyben, ami az 
egyház életében előfordult eseményekre vonat
kozik, vagy viszont — ellene tesznek feljelentést. 
Mikor azután elkezdik a »valóság bizonyítását«, 
kiteregetik az egyházi testület viszálykodásait, 
esetleg a lelkész családi életét — a másvaUá- 
suak gúnyos mosolya kíséri ezt az épületes 
látványosságot.

H allottuk már, am ikor az egyházközségek
ben is dúló pártviszálynak — főként a válasz
tások előtt és után — egy-egy mozzanata így a 
nyilvánosságra kerül, az esetleg másvallású ha
tósági közegek sokszor gúnyos kérdéseit, am i
vel kétségbe vonják egyházi törvényeinknek 
valódi törvény jellegét, egyházi hatóságaink ha
táskörét, stb. Vagy am ikor egy-egy elfogult 
pártem ber a  lelkészt cipeli bíróság elé — s 
ott részvétlen, az egyházi életet nem ismerő 
egyének előtt kell megvédenie az egyház szol
gájának azt a tevékenységét, am iért felelős
séggel csak Istennek és lelkiismeretének ta r
tozik. Ilyenkor fel kell vetnünk azt a kérdést, 
vájjon nem kell-e ezt, nemcsak az egyház, de 
a közerkölcs és a vallások tekintélye érdekében 
is m eggátolnunk?

Ne higyje senki sem azt, hogy ilyen párt
viszály, stb. csak minálunk üti fel a fejét. 
M indenütt van ilyesmi, csak m ásutt a nyilvá
nosság kizárásával m aga a  testület vagy ha
talmi szó intézi azt el, nehogy a profán világ 
elé kerüljön épületes színjátékul.

Az, hogy minálunk ilyet többet hallani, 
az nem jelenti azt, hogy nálunk több a baj, 
csak annak a  jele, hogy az autonómia mellett 
kevesebb a  titkolódzás. H a csak a rra  törek
szünk, hogy a világ ne hallja az ilyen eseteket, 
azzal még nem nyúltunk a baj gyökeréhez, csak 
a tünetet gyógyítjuk.

Ezt a két érdeket — az egyház tekintélyé
nek a  világ előtt való megóvást és a  vliszály- 
kodás megszüntetését, — a sértett jogos ér
dekek megóvását, össze kell egyeztetnünk.

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogos 
panasza m eghallgatásra találjon, akárkinél is. 
De az egyháznak elsőrendű érdeke az, hogy 
minden panasz, ami az egyház elsőrendű ér
dekét, beléletét érinti, ott nyerjen elbírálást, 
ahol azt jóakarattal, az egyház érdekeinek 
szemmeltartásával intézik el. Ahhoz senkinek 
sem lehet joga, hogy a m aga valódi vagy vélt 
sérelmére úgy keressen elégtételt, hogy az egy
háza tekintélyét ássa alá és azt odadobja meg 
nem értő, kevésbbé jóindulatú idegen m egíté
lésnek.

Az egyházi törvénykezés elé volna uta
landó minden olyan ügy, ami az egyház belső 
életét illeti. Ilyenek:

1. Minden, a becsület védelméről szóló 
törvénybeütköző cselekmény, ami az egyház 
belső életét érinti. Ilyenek: az egyházi közélet 
terén tám adt összeütközések az egyházi alkal
mazottak vagy a  hívek és alkalmazottak közt, 
egyházi vonatkozású ügyek, amelyek az egye
sek családi életét, becsületét érintik.

2. Minden olyan, becsületsértési vagy rá- 
galmazási ügy, amely valamely lelkész családi 
életét vagy lelkészi működését érinti.

De ez csak m indaddig tarthat, amíg a 
cselekmény nem olyan, amit fegyelmi úton el
intézni nem lehet és amit a büntetőtörvény 
szabadságvesztéssel büntet.

Minden egyházi alkalmazottnak (lelkész
nek, világiaknak egyaránt) kötelességévé kell 
tenni, hogy büntető feljelentést csak akkor te
gyen, ha azt előzetesen az egyházi hatóságnak 
bejelenti.

Ha a cselekmény kisebb súlyú, az egyházi 
bíróságok fegyelmi eljárása is kielégítő elég
tételt adhat, ha súlyosabb cselekményről van 
szó, m aga az egyházi hatóság lesz azon, hogy 
aki bűnös, vegye el méltó, szigorúbb bünte
tését. Az egyházi hatóság — csupán presztízs 
kérdésből — sohase fogja elvonni az igazi 
bűnöst az igazságszolgáltatás elől. De az bi
zonyos, hogy ha előfordul ilyen szomorú eset, 
annak az első b írá ja  kell, hogy az ejgyházi 
hatóság legyen.

Azt azonban mindenesetre el kell kerülni, 
hogy kicsinyes dolgok — jelentéktelen anyagi 
kérdések — miatt idegenek előtt kelljen intim, 
nem a külvilágra tartozó dolgokat feltárni.

Fegyelmi cselekménynek kellene minősíteni 
azt, ha valaki, aki az egyház fegyelmi ható
sága alá tartozik, egyházi ügyeket ok nélkül, 
mielőtt az egyházi hatóság előtt elégtételt ke
resett, világi hatóság elé visz. H a a  zsinat 
olyan rendelkezés meghozatalát is elhatározza, 
amelyik a  hívek fegyelmezését célozza, úgy 
ott is célszerű volna az egyház iránt való fegye
lem megszegésének az esetei közé sorolni azt, 
ha valaki kényszerítő ok nélkül egyháza ügyeit 
világi bíró elé viszi.

Hogy az ilyen intézkedések igazán bevál
janak, annak a legfontosabb feltétele, hogy 
minden igazi sérelemre az egyházi hatóság 
adja meg a teljes elégtételt, minden jogos pa
naszt hallgasson meg. M ert ha ebben a kér
désben nem találnak a  sértettek jogorvoslást, 
akkor nem lehet elzárni őket attól, hogy vi
lági hatóság elé menjenek.

Legfontosabb az a feltétel, hogy az egyházi 
bíróság tartsa  be szigorúan a helyes perjog 
szabályait: a szólásszabadságot, a  védekezés 
szabadságát és az ügyfélegyenlőséget. Mindig 
szem előtt kell tartani, hogy ha saját szabályait 
megsérti, akkor elkerülhetetlen az, hogy belső 
ügyeit mégis idegen érzésüek bírálják felül.



13 szám E VANGÉ L I KUS  ÉLET 99. oldal

Csak úgy éri el, hogy nem keresnek m ásutt 
igazságot, ha tudják, hogy otthon is m egkapják.

A i^ártoskodók és perlekedők, akár egy
háziak, akár világiak, ne felejtsék el azt, hogy 
minden egyházi vonatkozású panasszal, amit 
ok nélkül kifelé visznek, a saját egyházuk el
len tám adnak; s ha talán a világi fórum előtt 
nem, de lelkiismeretük előtt csakham ar egy
házuk lesz a vádló és a makacs perlekedő a 
vádlott. És ne felejtsék el azt sem, hogy az 
ő, annyira fontosnak tartott pártoskodásuk és 
torzsalkodásuk senkit sem érdekel, csak azokat, 
akik abból az egyház ellen akarnak fegyvert ko
vácsolni. D r. vitéz P é t e r y Á la d  á r.

Teológiánk.
A »Békéscsabai Evangélikusok Lapja« 

1936. évi márciusi számában a szerkesztő sok 
keserű váddal teli cikket írt »Lelkészképzé
sünkről«. A cikk nagyon hosszú. Minden rész
letre kiterjedő választ írni túl terjedelmes vol
na. Azért csoportosítva a vádakat, legtöbbjé
re csak néhány vonatkozásban válaszolok.

Többször visszatér a panasz: miért van 
a 'Teológia Sopronban? Lehet, hogy jobb m eg
oldás lett volna Budapesten tartani. Azért er
ről ne szóljunk többet.

Van egy csomó vád, mely nézetem szerint 
nem tartozik a cikkben megadott tárgyra. Ilye
nek ezek, melyekben szól a »másodrendű dol
gokról«, »személyes érdekeket előmozdító hi
vatalokról«, kötetekre menő nyom tatványok
ról«, stb. melyeknek költségeit a fejbólintó Já 
nosok megszavazzák. Ugyan hány ember van 
ezek között a m egtám adottak között, aki a 
soproni teológiai fakultáson végezte m ár ta 
nulmányait?

A legtöbb vádaskodás a teológiai tanárok 
ellen irányul.

A teológiai tanárok »méltóságos« címét a 
cikk írója m ár sokszor használta gúnyos alak
ban írásokban és felszólalásokban egyaránt. 
Ezt ízléstelenségnek kell minősítenünk. Van
nak, — sokszor hozzánk egész közelálló gyü
lekezeti lelkészeink is, — akik a méltóságos 
címet hordozzák és még sem illeti érte őket 
gúnnyal senki sem.

Nem lehet fájdalom és belső felháborodás 
nélkül olvasni a támadásoknak azt a részét, 
mely a »menekült teológiai tanárok«-ról szól. 
Itt olyan mély szakadék van a cikkíró szer
kesztő és a  megtámadott tanárok között, melyet 
a cikk írója alighanem soha életében átlépni 
nem fog tudni. Csak néhány kérdést teszek 
föl neki. Tudja-e, hogy a kigúnyolt méltóságú 
tanárok között vannak olyanok is, akik életük
6—8 esztendejét családjukkal együtt olyan élet
föltételek között élték, amelyeknél békéscsabai 
gyülekezete nyomortanyáin élő híveinek élet- 
föltétele sokkal jobb? Tudja-e, hogy egyház - 
szeretetükért ők olyan árat fizettek meg, ami

lyet a szerkesztő-cikkírótól az élet és az egyház 
soha sem követelt meg? — A cikk író ja  a /t  
kívánja, hogy teológiai ifjúságunk a  rriárti- 
rium ságig menő hűségre neveltessék. Sokan 
kívánjuk ezt. De megmondjuk, hogy mi éppen 
most látjuk a legjobb kezek között ifjúságun
kat. M ert olyanok nevelik őket m ártirium ságra 
való készségre, akik szótlanul viselték m ár ezt 
az igát.

Vád a tanárok ellen az is, hogy közép
iskolai alárendeltségben tartják  az ifjúságot, 
hogy túlságos dresszura van, hogy a  m éltó
ságos tanárok sztratoszférái távolságban élnek 
az ifjúságtól, hogy túlzó fogadalm ak experi
mentumait végzik rajtuk, sfb.

A cikk olvasása közben az volt a leküzd
hetetlen érzésem, hogy a cikk írója sohasem 
látta soproni teológiai fakultásunkat. H a így 
van. érdekes volna tudni, hogy ki az, akitől 
fölvilágosításait beszerezte? Ezzel kapcsolatban 
csak egyet kívánok jó szívvel a szerkesztőnek: 
legyen békéscsabai nagy gyülekezetében m in
dig annyi ember, aki oly bizalommal fordul hoz
zá, lelki pásztorához, mint amilyen gyermeki 
bizalommal fordulunk mi, Sopronban végzett 
teológusok közül sokan a legerősebben tám a
dott teológiai tanárhoz minden időben.

A lelkészképzés hiányai m iatt a tanárokat 
illeti váddal azért is, hogy nem ösztönzik elég
gé nyelvtanulásra a tanulókat. Tudja-e a cikk 
írója, hogy amióta a soproni teológiai fakultás 
fönnáll, a tanárok lelkesítésére nem csak a 
német nyelvvel foglalkoznak a tanulók, hanem 
azóta sokan tanulták m eg a svéd és a  finn nyel
veket: is, hogy m egismerjék ezeknek az orszá
goknak a teológiáját is, hogy minél alaposabb 
legyen teológiai felkészültségük?

Van egy csomó vád a teológusok ellen is.
Hogy nem állnak élő kapcsolatban a gyü

lekezetekkel, hogy a mai kor követelményeitől 
távol élnek, hogy nem törődnek az elhanyagolt 
belmisszióval, diakóniával, nem akarnak prob
lémákat meglátni, stb.

Tudja-e a szerkesztő, hogy a  soproni teo
lógiai fakultás fölállítása első évétől fogva a 
teológiai tanárok lelkesítésére minden évben 
bejárnak a teológusok egy-egy országrészt, 
hogy annak gyülekezeteit m egismerjék? T ud
ja-e, hogy m ég a tanárok is, a fiúkkal együtt 
télvíz idején gyalog is elmentek egyik falutól 
a másikig? Tudja-e, hogy van olyan Soproni
ban végzfttt fiatalember, aki 4 évi teológiai ta 
nulmányai a la tt 80 gyülekezetét is megismert 
ezen az úton? Tudja-e, hogy a teológusok mat- 
guk is végeznek tudományos készülésük mellett 
belmissziói munkát? Tudja-e, hogy éppen eb
ben az évben a teológusok ifjúsági köre az 
ország minden részéből m eghívott előadókat, 
hogy tájékoztassa m agát az egyházépítés mun
káiról, szórványgondozásról, ifjúsági kérdések
ről, szociális föladatokról, az egyházak világ- 

helyzetéről? Tudja-e, hogy teológiai ifjúságunk 
lelke sokszor jobban ég a szórványokban el
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vesző evangélikus híveinkért, minit sok ride
gen bírálgató ember lelke?

Van vád, mely a lelkészek ellen szól. Gon
dolom, hogy a soproni fakultáson végzett lel
készeket kell alatta érteni.

Ilyenek: »Ne legyenek a hatalom kedvéért 
meghúnyászkodni tudó, lakájszellemű alakos- 
kodók«, — »ne legyenek se urai, se zsandánai 
a híveknek«. Vád az is: »A lelkészeknek nincsen 
élő lelki mélységük, önállóságuk, ügyszerete
tük«. — Nem tudom, lázongjak-e ezek ellen a 
kitételek ellen, vagy pedig hívjam  barátsá
gosan a cikkírót, hogy a Sopronban vcjgzett 
fiatal evangélikus lelkészek közé jöjjön el ő 
is és tartsunk együtt bűn bánatot!

Ezzel fejezi be: »Bizony-bizony, sokat kell 
még megváltoznunk, hogy lássuk egymás h i
báit«. Nem, — Szerkesztő Testvér! Ehhez nem 
kell megváltoznunk. Bizonyítja cikke is, hogy 
még ott is sokszor hibákat látunk, ahol e ré 
nyek vannak. Ellenben ahhoz igen-igen meg
kell változnunk, hogy végre meglássuk a m a
gunk hibáit.

És még egyet. Panaszkodik, hogyha lapja 
ilyenekről ír, akkor akadnak, akik 3—4 felkiál
tójellel visszaküldik a lapot azzal a jelzéssel’: 
»Nem kell!!!« Azt kérdezem, nem gondolja-ie 
a  szerkesztő, hogy azért küldik vissza a lapot, 
m ert egy gyülekezeti laptól mást, építő ta r 
talmat vártak? Az a kérdés ég bennem, melyre 
szeretnék feleletet kapni: a békéscsabai egyház 
híveinek hitélete annyira rendben van-e, hogy 
gyülekezeti lapjukban m ár csak éppen ilyen 
írásokra van szükségük?

W o l f  L a j o sj,

MAI EM B E R  ÉNEKE.
Ha várni tudnék! S nem ragadna vad,
Bokros vágyaktól rángatott szekéren 
Veszetten ittas, végtelen szabad,
Orom-sóvárgó, hajszás szenvedélyem.
Midőn a messzeséget mérem,
Mely egyre nő, mint éji árnyék —;
Tán messzebb járnék!

Ha várni tudnék! És nem hajtana 
Egy perc-imádó kornak száguldása,
S nem korbácsolna vére dallama 
Feszült iramra, gyilkoló futásra,
Mely szívemet halálra váissa 
Előbb, semmint a poklok kérnék —;
Tán többet élnék!

De jaj, bálványom lett a Pillanat!
Űz és rohannom kell, nem für meg veszteg, 
Sorsutamon hiába állanak 
A Krisztus-csendet kínáló keresztek:
Fakult szememnek ködbe vesztek.
Repülnöm kell éj-támadásig:
Leroskadásig. ■.

S o l t  L á s z l ó .

Az első keresztyének élete.
(Folytatás.)

Mivel írásba fogtam, legyen még szabad egy- 
két szót Rezessy Zoltán »Irányelveihez« is fűznöm. 
Bíráló cikkíró is öreá hivatkozva irta meg nézeteit. 
Rezessy fökép a tanítási tervvel foglalkozik s csak 
mellékesen szól egyik-másik tankönyvről is. Mivel 
írása, kifogásai, megjegyzései tárgyilagosak és »az 
újabb generációhoz, melyet hit vezetett pályájára« 
(nem tudom, a régieket mi vezethette) illő hangon 
vannak tartva, nem szándékoztam soraira reflektálni. 
De ha már benne vagyok az írásban, talán nem fog 
ártani, ha az ügy érdekében egy-két megjegyzést 
teszek.

Ami mindenekelőtt a reformtörekvéseket illeti, 
akár tanítási terv, akár tankönyv, akár módszer 
tekintetében, azok ellen természetesen senkinek kifo
gása nem lehet. Csak örvendetes dolog, ha a vallás
tanárok vallástanítási kérdésekkel foglalkoznak. Az 
érvényben levő tanterv ugyan elég rugalmas valami. 
Amellett mindenki írhat neki tetsző tankönyvet és 
követhet neki megfelelő módszert. Csak tessék meg
nézni, hogy ugyanazon tanterv alapján mennyire 
különböző tankönyvek kaptak engedélyt és vannak 
használatban. Tankönyvek dolgában fennáll a val- 
lástanárok tankönyvválasztási joga az engedélyezett 
könyvekre nézve. Itt érvényesül a szabad verseny. 
Amelyik könyv leghasználhatóbbnak bizonyul, az 
forgalomban marad.

Tulajdonképen köszönettel tartozom Rezessy Zolr 
tánnak, mert az érvényben levő 1911-iki középisko
lai vallástantervnek fökép két oly részletét kifogá
solja, amelyet a tantervkészítő bizottság az én ter- 
vem és akaratom ellenére állapított meg. Értem az
V. és VI. osztály tervét. Én az V. osztály részére 
a Bibliaismertetést és olvastatást akartam a tervbe 
felvétetnie, amint azt most Rezessy is kívánja, de 
a bizottság, melyben a lelkészek, a teológiai tanárok 
és a középiskolai vallástanárok voltak képviselve, 
ehelyett a mostani tantervben levő »a keresztyén- 
ség megalapításának történetét« fogadta el. Ezért 
történt, hogy én a Bibliaismertetés helyett egy újabb 
könyvet írtam a tanterv szerinti címmel, de ameny- 
nyire csak a tanterv megengedte, sőt talán azon tűi 
is, gondot fordítottam a Biblia egyes könyveinek 
tartalmi ismertetésére. A VI. osztály tárgyául én 
szerettem volna és az általam készített tervbe akkép 
is volt felvéve, az egész egyetemes egyháztörténe
tet kijelölni s a VII. osztály részére maradt volna 
szintén a maga egészében a magyar evangélikus 
egyház története. De a bizottság az egyetemes törtér 
netet a westfaliai békével megszakította és a magyar 
evang. egyháztörténettel e béke utáni kor történetét 
a VII. osztály részére jelölte ki. Az 1911-iki egyete
mes egyházi gyűlés ezt így fogadta is el. Később 
nem kis elégtételül olvastam, hogy Ravasz László, 
a későbbi püspök is készített vallástanítási tervet és 
ebben osztályról-osztályra ugyanúgy volt a tanítás 
tárgya kijelölve, mint az általam készítettben. De a 
reformátusok terve sem ekkép alakult ki. ők, nem 
tudom mi alapon, talán mert annak tulajdonítottak 
legnagyobb fontosságot, a VIII. osztály tárgyául nem 
a természetesen jelentkező rendszeres hit- és erkölcs
tant, hanem a protestáns egyház történetét vették fel.

Akárhogy forgassuk is a tantervet, háromféle 
anyagot kell elrendeznünk. A bibliait, egyháztörté
netit és a rendszeres hit- és erkölcstanit. A mostani 
terv szerint a bibliai rész 3 osztálynak jut: az I., IL 
és V-nek; az egyháztörténeti is háromnak: a III.,
VI. és VÍI-nek; a rendszeres vallástan két osztály
nak jut, ú. mi. a IV. és VlII-nak. A terv természete
sen megkívánja, hogy minden fokon a megfelelő 
alakban és módszerrel tárgyalják a kijelölt anyagot. 
A rendszeres vallástannak csak két osztály jutott, 
de ezt kiegészíti a többi akkép, hogy úgy a bibliai, 
mint a történeti tanításban tulajdonkép nem teszünk 
mást, mint hitet és hitből eredő életfelfogást szem-
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léltetünk és tanítunk. Tehát a hit, mint alap, mint 
forrás, mint élető erő és szellem az egész vallástanL- 
tás minden tárgyában, minden órájában, minden kis 
részletében jelen van, ha a betűje talán nem is lát
szik. Amit a hitről és erkölcsről a bibliai és történeti 
oktatás csak alkalmilag és rendszertelenül tanít, azt 
a IV. és VIII. osztály hit- és erkölcstana, hogy ne
velő erejét emelje és maradandó kinccsé tegye, 
rendszeres egészbe foglalja.

Hogy az egységes középiskola mellett, értve ez
alatt az al~ és főgimnázium közti különbségtétel 
megszüntetését, miért oszlik fel a mi vallástanítási 
tervünk szerint a tanítás anyaga oly módon, mintha 
e két fokozat még most is fennállna, arra nézve az a 
magyarázat, hogjy «nálunk a IV. osztályból sok ta
nuló eltávozik, akikre nézve kérdés, hogy nyernek-e 
többé rendes vallástanítást. Ezeket az iskola nem 
akarja csonka ismerettel elbocsátani. Ezért vette fel 
a terv az alsó négy osztály számára a vallástan mind
három ágát, a bibliait, történetit és a rendszeres 
hittanit. A történeti anyag beosztásával a világi 
történetre vonatkozólag is sokat kísérleteznek, de 
nehezen jutnak kifogástalan megoldáshoz.

Ami még az egyháztörténet jelentőségét illeti, 
legyen szabad megjegyeznem, hogy e történetet ser 
hogy sem szabad szükebb keretek közé szorítanunk. 
Az egyháztörténet, fökép a reformáció története,; leg
inkább pedig a magyar evangélikus egyház története 
a leghathatósabb hitvédelem, apologia. A mi magyar 
evangéliumi egyházunk mártír egyház volt. Ma is 
az. Az evangélikus magyar egyháztörténet számos 
példában mutatja, hogy őseink, a régiek mennyi 
szenvedést, üldözést, kínzást viseltek el, hogy a 
Krisztusban való hitet nekünk tisztán hagyhassák 
örökségül. A mi egyházunk történetének ismertetése 
mai nap a hithüség, az egyházias áldozatkészség és 
az Istennek tetsző élet legerősebb, leghathatósabb 
ébresztője és fenntartója.

B e r e c z k y  S á n d o r .

„Esküszöm .*
Komoly Szó ez, szent szó ez. Isten elé 

«ill a lélek és alázattal nyúl fel az Ö irgalm as, 
m egtartó és m egsegítő kezéhez. Valahol csak 
felhangzik az eskü szava, oda beárad a tem p
lomok tiszta, hüs levegője, ott az Isten-tiszr 
telét ünnepélyessége fogja meg a szíveket. Lel
kiismeretes ember csak megtisztult lélekkel és 
ünnepélyes komolysággal tesz esküt, melyet 
számon kér a bűnt fényi tő, hűtlenséget m eg
büntető Isten-

Korunk lelkét megítéli az esküvel kap
csolatos rendszertelensége, lazasága és komoly
talansága is. Mennyi eskü, melyet elfeledünk» 
Mennyi nagy szó, melynek súlyát le sem m ér
jük. Mennyi formaság, melynek belső tartalm át 
elsorvadni engedtük . . .

Az eskü-mintáinkról is. elmondhatnék: 
ahány ház, (ahány egyház), annyi szokás, any- 
nyi eskü-minta. Inkább csak jelképes cselek
mény, csak külsőleg opus operatum, mint á t
gondolt és megfogadott Ígéret, kemény aka
rattal m egtartandó fogadás. Tiszta szívek, igaz 
jellemek eskü nélkül is teljesítik kötelességü
ket, de ezeknél viszont az eskü igen komoly 
és szent szövetkezés azzal az állással, intézménv- 
nvel, közösséggel, amelynek szolgálatára elkö
telezik magukat.

Mi evangélikus egyház vagyunk, tehát a 
főtekintély az a norma suprema, mely minde
neket kötelez, az Evangélium. Abban meg az 
l r egyenesen tiltalmazza az esküt, midőn a 
hegyi beszédben kijelenti: > Ne esküd je tek ..., 
hanem a ti beszédetek legyen igen, vagy nem; 
ami. ezen felül vagyon, a gonosztól van.« Tehát 
az Evangélium álláspontján nincsen helye az 
eskünek, a bizonyító eskünek. Más az avató, 
a hivatali vállaló eskü, melyben a halandó 
ember - igér, fogad, elkötelezi m agát; de 
aki hitében és hitből él, az tudja, hogy min
den kegyelem, a fogadalom és a fogadalom m eg
tartása is, lehát a hivatal elvállalása is nem 
egyéb, mint a kegyelem segítségül hívása.

E meggondolás szerint az eskü helyett in
kább fohásznak van helye, együttes lebomlás? 
uak és együttes imádkozásnak, melyben a hit 
és a szeretet karja ira  emeljük a hivatalt vállalót 
és könyörgünk erőért, vezetésért és m egér
tésért. , , • •

Ettől mesääf* vágyünk. Pedig ez az ideá
lis, az Evangélium-szerű eljárás és cseleke
det. Nem eskü, hanem segítségül hívás. Nem 
emberi fogadkozás, hanem isteni vezérlés. Nem 
felemelkedés, hanem alázatos lebomlás.

A kilencvenes évek zsinata nem kodifi
kált hivatal-vállaló esküszöveget. Nálunk, a ti
szai kerületben, a régi Rendelet eskü-szövegei 
használatosak, azok meg elavultak, főkép azok, 
amelyekben a régi egyházpolitikai törvények 
felsorolása tartalmaztatik- Legszebb közöttük 
a lelkészi eskü, melyben ez áll: »egyházam javát 
életemnél is többre becsülöm«, tehát ebben 
a m ártirium ság ősi lelke já r  vissza ihletni, lel
kesíteni és a kenyérkeresetnél messze feljebb 
emelni, a hivatalnál a hivatottságot hangsúlyoz
ni, a haszonelvűség helyett az elvszerüséget 
hirdetni.

H a m ár esküszünk, tehát ha engedményt 
teszünk c világ szellemének, akkor az esküben 
legyen logikus rend és legyen az állások te r
mészetének megfelelő felsorakoztatása a  köte
lességeknek. Nem annyira a történet, mint a 
törvény sugalmazza a szöveget. Milyen mélyre 
szálló lenne pl. a felügyelői eskünél, ha a  tö r
vény követelményeit vonultatnék fel a szöveg
ben. Az pedig ezeket írja  elénk, mint követel
ményeket: Védelme az egyház jogainak, é r 
dekeinek és vagyonának, őrködés az egyház 
és a lelkész, valamint a többi egyházi tisztvi
selőnek tekintélye felett. (E. A. 6o. §1) E köte
lességek lelkiismeretes és önzetlen teljesítése 
a lényeg, (ói. §.) Tehát az eskü-minta ezek
ből az elemekből szerkesztendő.

A lelkészé pedig ugyancsak a kötelessé- 
geit előíró 62 -63. §-okból; tehát Ígéret és 
fogadalom arra, hogy kormányzója, gondozója 
és vezetője lesz az egyháznak, őrködni fog az 
egyház tagjainak hit hűsége és erkölcsi tiszta
sága felett, hirdetni fogja az Isten Igéjét, k i
szolgáltatja a szentségeket, végzi az egyházi 
szent cselekményeket, látogatja a híveket, fel
ügyel az iskolákra és a vallásoktatásuk -s vé-
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gezni fogja a lelkészi hivatal minden egyház
jogi teendőjét.

Az esperes és egyházmegyei felügyelő es
küjének alkotó elemeit az E. A. 93—95. §§-ai 
tartalmazzák. A püspök és kerületi felügyelő 
az E. A. 121 —124. §-aiban körülírt köteles
ségek teljesítését fogadják meg.

így ezen az úton megszövegezendő eskü
m intákban kevesebb lesz a Retorikai és stilisz
tikai forma, halványabb a színezés, de több lesz 
a tartalm i igazság és több az elkötelezés ko
molysága, több a törvény, a visszavonulni nem 
engedő keménység, több szó lesz a lelkiisme- 
rethez, mint a hangulathoz.

Zsinatunknak e kérdéssel is foglalkoznia 
kell. Az ügy komolysága egyetemes és vég
leges rendezést igényel.

D u s z i k L ajos* ,

Hol az igazság?
Scholtz Ödön e lap 12. számában »Mi aiz 

igazság?« címen boncolgatta Dr. Deák János 
»Egy kis egyházi statisztika« c. cikkét. Scholtz 
Ödön azt írja: » ...sietnem  kell (Deák prof.) 
észrevételeire válaszolni, nehogy azokból bárki 
is hamis következtetéseket vonhasson le.« E lő
sorolja azután, hogy ő m ár 36 éven át milyen 
források figyelembevételével és milyen alapon 
készítette évről-évre hazai ev. egyházunknak a 
» Gott hol d-naptá r« -b an megjelenő névtárát:
»•'..az egyetemes, egyházkerületi és esperes- 
ségi adatok után« felsorolja, hogy hol van
nak hazánkban német evangélikus gyülekeze
tek. A gyülekezet után álló »d.« és »11.« betű 
jelzi az istentisztelet nyelvét, illetve, hogy mi
lyen anyanyelvű hívek vannak abban a  gyüle
kezetben többségben s eszerint váltakozik a 
»d., u.«, illetve »u., d.« jelzés. Teszi ezt pedig 
azon az alapon, hogy »ez nem is lehet máskép, 
mivel azt a népszámlálási statisztikából nem 
lehet kivenni, hogy az egyes felekezetek hogyan 
oszlanak meg nyelvileg.« Ezt írja  továbbá: »Iga
zán nincs rá szükség, hogy a felsorolt gyüle
kezetek tiltakozzanak az ilyen statisztika ellen, 
hiszen a naptár ezen gyülekezetek. csaknem va
lamennyiébe já r 36 év óta • . .«

»Mi az igazság?« c. cikk felvilágosítása 
után is van gyülekezet, amely joggal tiltakoz- 
hatik, sőt kötelessége is tiltakozni (feltéve, ha 
tudomására jut) a »Gotthold—naptár« statisz
tikája ellen. Somogyvámos e statisztikában így 
szerepel: »Somogyvámos d., u.«. Ez tehát azt je
lenti, hogy Somogyvámoson a német anyanyel
vű evangélikusok vannak többségben s így 
több a német nyelvű istentisztelet, mint a m a
gyar. Én, aki másfél évig voltam e gyülekezet
ben helyettes-lelkész s személyesen ismertem a 
gyülekezet minden tagját, tárgyilagosan mond
hatom, hogy e gyülekezet után egészen nyu
godtan .lehet az »u.=--ungarisch« jelzést írni, 
mert büszkén vallja o tt magát mindenki m a

gyar anyanyelvűnek. Amióta az anyásítási fo
lyamat megindult (1922.) mindig m agyar volt 
az istentisztelet nyelve. Érthető is, hiszen az 
50—53 éves egyháztagok nem is tudnak más
képen, csak magyarul. Van néhány 60—70 éves, 
akik még beszélnek németül, de a m agyar nyel
vet, ezek is jobban bírják- Tudtommal e gyü
lekezetbe csak a »Luther-naptár« jár, ami szin
tén a m agyar voltát bizonyítja. Hogyan le
het mégis ezt a gyülekezetét a statisztikában 
14 év óta így feltüntetni: »Somogyvámos d., u.«?

Elfogadom azt az érvet, hogy a statisztika 
készítője ezt nem tudhatta, mert a  lelkész nem 
értesítette a változásról. De, ha m ár ez a  sta
tisztika egyetemes, egyházkeriileti, espereisségi 
és a legutóbbi népszámlálási adatok figyelem- 
bevételével készült, kérdem, hogyan lehet ezen 
az alapon Somogy vámost úgy feltüntetni, mint 
ahol több a német anyanyelvű evangélikus? 
Ugyanis a legutóbbi népszámlálási adatok alap
ján Somogyvámos összlakossága: 1381; ebből 
m agyar anyanyelvű: 1381; német: semmi. Tehát 
a 394 evangélikus is m agyar anyanyelvű. A 
dunántúli ev. egyházkerület 1933-ban megje
lent névtárában is Somogyvámos mellett azt 
találjuk: »ma.«=magyar. Tehát m agyar gyü
lekezet, amelyben az istentisztelet nyelve is m a
gyar.

Nem tudom a »Gotthold-naptár« szerkesz
tőjének e statisztikáját máskép megérteni,
m int ; i ^ , é *
elnézés történt, amit árinál is inkább szüksé
ges revízió alá venni, mivel szerinte külföldi 
egyházi körök is érdeklődnek az iránt, hogy 
vannak-e M agyarországon s hol németnyelvű 
evang. gyülekezetek. Em iatt különösen szük
ség van arra, hogy ha statisztikát készít valaki, 
akkor az teljesen tárgyilagos legyen s hogy 
így a m ár teljesen m egm agyarosodott gyü
lekezetek ne szerepeljenek úgy, mint amelyek 
részben még most is német anyanyelvűek. Igaz, 
hogy a népszámlálási adatok alapján teljesen 
tiszta képet nyerni nem lehet, mert hiszen kü
lön nincs feltüntetve, hogy az evangélikusok 
közül mennyi a német és mennyi a magyar, de 
azt hiszem, ha a statisztika készítője időnként, 
az illetékes lelkészeket megkérdezi, hogy mi
lyen anyanyelvű hívek vannak többségben s 
ennek alapján milyen nyelvű istentiszteletet ta r
tanak többet, akkor a  lelkészek a vjalóságot 
legalább is annyira megközelítő adatokat tud
nak rendelkezésére bocsátani, hogy ilyen sajná
latos tévedések, mint a  somogyvámosi is, el
kerülhetők lesznek.

E rre  pedig igen-igen nagy szükségünk 
van. L á d o n y i  G yötrg ly .

A tények tanítanak bennünket legjobban. 
Aki nem érti meg a tényeket, az a szavak ér
telmét nem tudja kiolvasni. A  Bibliának több 
helyét tudtam megmagyarázni a tények ismere
téből, mint a nyelvtannal. Luther.
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Nem hagyhatom szó nélkül.

Egyik nagyobb gyülekezet számadásakor 
a presbiterek kifogásolták az évi 45 pengőre 
rugó hivatalos portó és 26 pengő nyomtatvány 
költséget s a  lelkészt, — b á j igazán csak & 
legszükségesebb levelezést végezte — a  jövőben 
nagyobb takarékosságra intették. A következő 
évben a fönti igazán csekélynek látszó portót 
is sikerült a  lelkésznek 35 P'-ire leszállítani, 
mert am it csak lehetett, m ég a  felső hatóság
hoz írt levelezést is, levelezőlapon intézte el. 
Ez évben a hatóságok számos körlevele és 
előírt kötelező nyomtatványok beszerzése — 
úgy látom — a portóköltséget növelni fogják, 
pedig — szerintem — az előbb em lített p res
bitereknek igazuk van: e nyomasztó gazdasági 
viszonyok közepette takarékoskodnunk kell 
mindenben és az egész vonalon, úgy a  falugi, 
mint a városi gyülekezetekben s az egyház
megye és egyházkerület egyéb hivatalaiban és 
elnökségénél is. M ert mit szólnának a  fönterrí- 
lített falusi presbiterek, ha elolvasnák az egy
házmegyei és kerületi pénzügyi bizottság által 
feltüntetett egy^egy esperesi, vagy püspöki hi
vatal évi 400—500 pengőre rugó irodai és 
portóköltségeit. Kérdem, nem lehetséges-e itt 
jobban takarékoskodni és pedig úgy, hogy a  
nem bizalmas jellegű összes esperesi és püs
pöki körleveleket s általános utasításokat a  
hivatalos lapban, az Evangélikus Életben kö
zölnék? E hivatalos lapot, melyet a  filiák is 
kötelezőleg járatnának, ham arabb is kézhez ven
nénk, mint a sokszor sokáig útban levő 
körleveleket. V. Z.

I •  { H Í R E K .  I © I
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JUDICA VASÁRNAPJA.
János eo. 8:46—59.

Ezek a bibliai versek mutatják azt a nagy el
lentétet, amely örökké fennáll Isten gondolatai és 
az emberek gondolatai között. Kórusban zúgolódik 
a tömeg, mert Jézus minden emberi elképzelésüket 
sorra lerombolta. Esztelenség az a sok vád Jézus 
ellen s csak Tőle várhatunk higgadt, biztos 
bölcseséget. Az Isten beszéde mindig fölötte áll 
a mi hitetlen lázadozásunknak, mi sem vagyunk kü
lönbek azoknál a zsidóknál, ha ezt a beszédet nem 
tartjuk meg. De ez a beszéd minket is megtart 
dicsőségre és örök életre.

— Esztergom. Az esztergomi ev- missziói egy
ház ideiglenes imaházát, melyet elsösaorban a nö- 
egylet buzgólkodása hozott létre, D. Kovács Sándor 
dunáninneni püspök március 22-én avatta fel.

— Evangélikus nap Újpesten. Az Országos Luther 
Szövetség március 29-én Újpesten, mint arról már 
hírt adtunk, evangélikus napot tart. Kora reggel 
vasárnapi iskolai mintatanítás, utána ifjúsági isten- 
tisztelet lesz a templomban, ahol Danhauser László 
budapesti vallástanár prédikál. A felnőttek isten- 
tiszteletén Szántó Róbert kelenföldi lelkész hirdeti 
az Igét. A férfiak konferenciáján Bencs Zoltán a

Szövetség feladatait ismerteti, Kemény Lajos bu
dapesti esperes a szolgáló presbiterről, a nők kon
ferenciáján Nandrássy Elek kispesti lelkész »A nő, 
mint a gyülekezet szolgálóleánya«, Németh Irén ta
nítónő »A nő, mint a család szolgálóleánya« cí
men ad elő. Délután öt órakor a templomban nyil
vános ünnep lesz, amelyen művészi számok között 
D. Raffay Sándor püspök előadása is szerepel-

— A szarvasi énekeskönyv bírálatára az egye
temes közgyűlés által kiküldött bizottság D. Kapi 
Béla püspök elnöklete alatt márc. 23-án tartotta 
ülését. A dunántúli énekeskönyv, a nyíregyházi tol
dalék, a Tranoscius magyar fordítása, a Békéscsa
bai énekeskönyv, Dr. Kovács Sándor énekeskönyve, 
a régi győri és a régi dunántúli énekeskönyv, a 
Zpevnik, a Magócs-féle temetési énekeskönyv, a Fu- 
nebrál, a Halleluja, a Hozsanna, Dr. Gaudy-féle 
énekeskönyvből és néhány új alkalmi énekből ösz- 
szeállított énekeskönyv anyagát a bizottság egyes 
tagjai már előzetesen bírálat alá vették. A beérke
zett bírálatokat Dr. Vietorisz József részletesen is
mertette, összefoglalta és azok alapján terjesztett 
elő javaslatokat. A bizottság hosszas és beható meg
beszéléseket folytatott az egyes kérdések felett. Meg
állapította, hogy az engedélyezés kérdése az egye
temes közgyűlés határozatával már elintézést nyert. 
A bizottság az anyagot bőségesnek tartja és szük
ségesnek véli, hogy abból további rostálás történ
jék. Az egyes bírálók által kifejtett kritikai meg
jegyzéseket a szerkesztőnek kiadja és az eszköz- 
lendö simítások és javítások, valamint az egész 
anyag egy színvonalra hozatala érdekében szüksé
ges munka elvégzésére Dr. Vietorisz Józsefet kér
te fel.

— Csanád-csongrádi egyházmegyei hírek. Közép
iskolai konferencia volt Szegeden március 22-én Makó, 
Szentes, Hódmezővásárhely, Tiszaföldvár, Orosháza, 
Békéscsaba és Szeged középiskolai tanulói részére. 
140 diák vett részt. Istentiszteleten az Igét Kimer 
Gusztáv békéscsabai vallástanár hirdette. A konfe
rencia tárgyát három előadás képezte: »Imádkozó 
diák«, »Bibliaolvasó diák« és Dolgozó diák«. Előadók 
voltak: Kneffel Pál, Gyurán György és Kékén András. 
A konferenciát a szegedi E. L- Sz. rendezte: —, Egy
házmegyei presbiteri konferencia volt Szeged, Makó. 
Hódmezővásárhely, Szentes presbiterei részére Hód
mezővásárhelyen, március 25-én. A konferencia tár* 
gya »A keresztyén hit és természettudomány«, elő
adó: Dr. Bukovszky Ferenc egyetemi tanársegéd, 
»Gazdasági problémák a keresztyén hit mérlegén« 
előadó: Dr. Urbán János egyetemi gyakornok Az 
előadást élénk vita követte. — Egyházmegyei pres
biteri konferencia Pitvaros, Csanádalberti, Magyar- 
bánhegyes. Nagylak és Ambrózfa presbiterei részére 
Abrózfalván, 29-én. Ugyanakkor Ifjúsági konferencia 
is. Tárgy: Jézus hasonlata a gonosz szőlőmunkások
ról. Előadók: Benkóczi Dániel Jancsó Bertalan. Gub- 
csó András és Kertész Ferenc. — Szegeden a követ
kező böjti előadások folynak: »Kereszt a pogányok 
között«, »Bűneink keresztje«, »Magyar nemzet kereszt
je«, »Jézus Krisztus keresztje«, »A keresztről való be
széd ereje«, »A kereszt himnusza«. Nagyhéten: »Krisz
tus, az élet hőse«. »Krisztus a halál hőse«, »Apu hősies
ségünk?« és »Az evangélikus egyház tanítása az 
Úrvacsoráról«, négy előadásban.

— Az Országos Evangélikus Tanáregyesület áp
rilis 6-án, délelőtt fél 11 órakor Budapesten, az ev. 
gimnázium (VII., Vilma királynő-út 17—21) dísz
termében tartja rendes évi közgyűlését. Tárgysorozat: 
1. Kemény Lajos esperes imája- 2. Megnyitót mond: 
Dr. Domanovszky Sándor elnök- 3. Danhauser László: 
Az ifjúság fájó sebei. 4-A titkár évi jelentése. 5. Pénz
tári jelentés. 6- Indítványok. A közgyűlést * megelő
zőleg délelőtt 9 órakor a gimnázium tanári tanács
kozó termében választmányi ülés. A közgyűlés után 
12 órakor a Mennyiségtan—Természettudományi 
Szakosztály tart ülést a gimnázium természettani elő
adójában a következő tárgysorozattal: 1. Megnyi-
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tót mond: Renner János, a szakosztály elnöke. 2. 
Levius Ernő és Dr. Vermes Miklós: A Kerr-féle je

lenség (tekintettel a hangosfilmre). Bemutatásokkal. 
Délután fél 2 órakor a gimnázium internátusában 
közebéd. — Tisztelettel kérjük azokat, akik a köz
ebéden résztvenni kívánnak, hogy ezt április 2.-ig az 
Evang. Tanáregyesület titkáránál, (Budapest, VII-, 
Vilma királynő-út 17—21.) bejelenteni szíveskedjenek. 
Az egyesület tagjait és barátait szeretettel várja az 
elnökség. - 1 , /
' "T — A Gusztáv Adolf Gyámintézet emlékfüzetet 
adott ki a múlt év őszén lefolyt 75 éves jubileumi 
ünnepről. A 36 oldalas, képekkel díszített emlék
füzet hű képet ad nemcsak a lefolyt ünnepélyekről, 
hanem az eddig eltelt 75 esztendőről is. A füzetnek 
ajándék jellege van, mert hiszen mindenkitől .»csak 
10 fillélrt kérnek. Nagyon kívánatos, hogy minden 
év. család kezébe eljusson és ezzel a gyámintézel 
barátainak és támogatóinak száma újból megnöve- 
kedhessék; . ' ' :

— Mezőtúr. Az Ev- Nőegylet ez idén is meg
rendezte az Ipartestülét színháztermében műsoros 
szerétetvéndégségét, amelyen Falussy Gusztáv ref. 
lelkész imádkozott, Botyánszky János lelkész pedig 
Bibliát magyarázott. Dr- Boross Istvánnak Légrády 
Brigitta által elmondott Prológja, Dömötör Tibor 
hegedűművész, Deák Pálma énekesnő, H. Erkel Sári 
zongoraművésznő számai, Sebők Sándorné és Borbély 
Gyula szavalatai méltó keretet adtak Kemény Lajos 
budapesti esperes előadásának, aki a pénznek Krisz
tus nélkül való romboló, a Krisztussal pedig jóté
kony hatalmát fejtegette. A közénekkel kezdődő és 
záruló műsor végén Mohar József egyházfelügyelő 
mondott köszönetét a közreműködőknek és a Nő- 
egyletnek, melynek asszonyai és leányai a fáradha
tatlan buzgósággal működő elnöknővel, Botyánszky 
Jánosnéval az élükön a nagysikerű szeretetvendég- 
séget megrendezték. A dúsan felterített asztalokra 
került természetbeni hozzájárulásokon kívül az estély 
több, mint 7Q0 P. bevételt eredményezett.

— A nyíregyházi Evangélikusok Lapja legutóbbi 
számában érdekes tanyai belmissziói programmot 
látunk. A március havi munkaprogramm beosztása 
ä következő négy cím alatt van csoportosítva: lel
készek végzik, diakonissza végzi, diakónus végzi és 
vándor-bibliaórák. A programm ezenfelül felsorolja 
a böjti esti istentiszteletek és a férfi bibliaórák idő
pontját. A lap többi hírei is élénk gyülekezeti élet
ről tesznek tanúságot. Január hó folyamán Balázs 
János s. lelkész a hátsó tanyákon belmissziói lá
togatásaival kapcsolatban a templom renoválására 
504 P-őt gyűjtött.

r-f Áthelyezés. Kendeh-Kirchknopf György sze
gedi segédlelkészt és Nagy József ceglédi segéd
lelkészt D. Raffay Sándor bányakerületi püspök 
kölcsönösen áthelyezte. ,

— Halálozás. Fink Oszkár, ä pesti német egyház- 
község presbitere 64 éves korában Budapesten el
hunyt,

— Nagy érdeklődés fogadta Gedat: »A bumeráng 
visszáröppen« című könyvének megjelenését. A lapunk
ban közölt ismertetés hatása alatt az első héten 60 
előfizető jelentkezett. A könyv bolti ára 3 P-, a 
fordítónál, Kutas Kálmás szombathelyi ev. lelkész
nél továbbra is 2 P. 40 fillér és 12 fillér posta- 
költség ellenében rendelhető meg.

■— Evangélikus Lapcímmel a felvidéken Endreffy 
János és Fizély Ödön szerkesztésében megjelenő 
lap ‘ legutóbbi számai igen érdekesen foglalkoznak 
Badalik B. domonkosrendi tartományfÖnök Budapes
ten tartott rádióprédikációival,2, mélyekről már mi 
is megemlékeztünk. »HaJálík van ítélve a protestan
tizmus?« és á »Római; katolikus egyház és a ke- 
reSztyénség« címen. Kowank Sándor szepesolaszi lel
kész veszi bíráló-kés alá Badalik állításait.

— Lundé János Jézus kis barátai« című gyer- 
mekprédikációínák' második kötete jelent meg, me-
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

lyét Wolf Lajos ceglédi lelkész fordított norvég 
eredetiből. Af könyv ismertetésére legközelebb Visz - 
szatérünk. \  . . . ..

— „Az Istenben elrejtett élet“- címmel Tersteegen 
Gerhard híres művének átdolgozása jelent meg Szerb 
Anna tollából. A 12 íves könyv előfizetési ára fűz
ve 2.40, kötve 280 P., ez az ár azonban április 10- 
íg érvényes. Megrendelhető a Bethlen Gábor Iro
dalmi rt. könyvkereskedésnél, IX., Kálvin-tér 8.

P Á L Y Á Z A T .
A pesti Deák-téri ág. hitv- evangélikus Testvér

egyházak képviselőtestülete az elemi fiú- és leány
iskolánál lemöndás folytán megüresedett tanítónői 
állást az 1936/37-iki tanévre megbízott tanítónővel 
tölti be. Pályázhatnak okleveles ág- h. evangélikus ta
nítónők, akik a német nyeivben és zenében is kellő 
jártassággal bírnak. Javadalmazás 10 havi műkö
désért 1000 (egyezer) pengő. Pályázati határidő: áp
rilis hó 30-ika. Az állás 1936- szeptember 1-én fog
lalandó el.

A kellően, felszerelt pályázatok (születési bizo
nyítvány, állampolgárságot igazoló okirat, oklevél és 
működési bizonyítványok) a képviselőtestület elnök
ségéhez címezve! az elemi iskola igazgatóságához 
(Budapest, IV., Sütő-u- 2.) nyújtandók be.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programm ja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca $—10. (Évangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó  ■
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest,- VI:, Petheházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Hj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

PASSIÓ, vagyis a mi Urunk Jézus Krisztus szen
vedésének éá halálának szent története. 
Fordította és összeállította: Törteli Lajos. 
2. kiadás- Ára 20 fillér.. — Kapható:
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NAGYHÉTEN.
A böjti útnak utolsó szakasza kezdődik 

a nagyhéten. A böjti úton kiiJönbözőképen ha
ladnak végig az emberek, ezért a nagyhét is 
különböző jelentéssel b ír az emberek számára.

Akik a böjti időszakot nem különböztetik 
meg az esztendőknek és életüknek egyéb he
teitől, azok ilyenkor is tovább loholnak, dol
goznak, jóból, rosszból tovább keverik életü
ket. Akik azonban a  böjtöt. Isten kegyelme 
által adott komoly időnek tekintik, azoknak 
mindennapi életébe láthatatlanul bevonul egy 
csendes és m egilletődött érzés. Mennél hívőbb 
valaki, annál tisztábban megérzi ilyenkor, hogy 
múló napjainak olyan időszakában él, amikor 
megint közelebb juthat a kereszthez. Nagyon 
sokszor használják az emberek azt a kifejezést, 
hogy a böjti napokon a keresztnek az árnyéka 
van és habár ez nem sokat jelent az emberek 
nagy részének, annál mélyebb jelentősége van 
azok számára, akiknek a keresztről való beszéd 
nem bolondság, hanem Istennek ereje.

Mindenek előtt elkomolyodik az im ádsá
gunk. Belépnek az imádság gondolatai közé 
lelki életünknek olyan kérdései, amelyek m ás
kor gyakran háttérbe szorultak. Bűnöm és má
sok bűnei, élet és halál, felelősség és ítélet, 
romlás és megváltás milyen sokszorosan töb
bet, mélyebbet jelent a  böjti úton. Válóban 
rajta van a keresztnek az árnyéka ezen az úton 
és az árnyékban mindennek más a színe, minit 
a napsugárban. De éppen ebben van Isten egyik 
kegyelmi ténye, hogy alkalmat ad életünk dol
gai mások oldalának, cselekedeteink gyakorta 
való visszájának a m eggondolására is. Bojt

idején nemcsak másoktól, hanem önmagáim
ban is m egtanulhatom, hogy eltévedt és ve
szendőbe tért életem van, amely után m aga 
az isteni kegyelem nyújtotta ki a kezét, látván, 
hogy önerejéből a helyes útat m egtalálni és 
megmenekülni képtelen. A hitetlen vagy elég
telen hitű em ber ezt soha fel nem foghatná 
és meg nem érhetné és még az sem elég neki, 
hogy a böjti út a  Golgothához vezet és hogy 
azon Isten váltságul elfogadja az Ö Egyszülött
jének áldozatát.

De a golgotái kereszt m ögött Isten kegyel- 
mességének mindenre szétáradó fényessége van. 
Ezért csak addig vagyunk a keresztnek az 
árnyékában, m íg a böjti úton a kereszt fele 
megyünk. Mennél közelebb érünk hozzá, an
nál jobban kijutunk az árnyékból. És amikor 
fázva és félve, bánkódva és bűneinkben el
fáradva egészen a kereszt tövéig tudunk m en
ni, m ögöttünk m arad minden árnyék. Teljes 
fényességében ismerjük meg azt, hogy m eg
kegyelmezett, megváltott emberek vagyunk. Ép
pen a kereszt felé vezető út árnyékai között 
kellett igazán megismernünk azt, hogy mennyi 
bűn és mennyi sötétség van szívünkben és hogy 
érdemtelenségünket nem takarhatja  el semmi 
más, hanem egyedül csak annak ártatlan  szen
vedése és halála, d rága és szent vére, aki, mint 
ártatlan  bárány m ent az áldozati o ltárra éret
tünk, mindnyájunkért.

Legyenek áldottak a nagyhét napjai, mert 
bennük lesz a kereszt árnyékából hit által és 
kegyelem által a  keresztnek a fényessége a mi 
életünk szám ára . . .
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A lelkészi becsületszék.
A békéscsabai lelkészkonferencián Kemény 

Lajos esperes által felvetett lelkészi becsületszók 
ügyében azóta sem hallottunk semmi fejlődésről 
vagy előhaladásról. Most a  ME LE. elnöksége 
által 9-936. sz. alatt kiadott körlevélből tud
juk meg, hogy a békéscsabai konferencia által 
a zsinat elé terjesztett javaslatot sem a  tötr- 
vénykezési, sem pedig az alkotmány és közigaz
gatási bizottság nem tarto tta  az alkotmány ke
reteibe beilleszthetőnek s így azzal nem fog
lalkozik.

A körlevél errevaló utasítással felhívja a 
lelkészeket, hogy tanulmányozzák a kérdést és 
dolgozzanak ki javaslatot, miként volna a lel
készi becsületszék a M ELE. keretein belül ha
tékonyan megoldható.

Világi egyén létemre veszek magam nak 
bátorságot ismételve hozzászólni ehhez a kér
déshez. Mindenekelőtt kénytelen vagyok itt új
ból m egállapítani a lapunk 1935. évi 12. szá
mában hozott közleményben m ár előadott azt 
a tényt, hogy az E. A.-ban lefektetett szank
ciók nélkül a kérdés meg nem oldható s a 
M ELE saját kebelében az E. A. tám ogatása 
nélkül eredményt nem érhet el.

Úgy vélem, nem kell különösebben bizo
nyítanom, hogy a lelkészi etikába ütköző cselek
ményeket nem azok fogják elkövetni, akik ed
dig is a M ELE buzgó tagjai voltak s akik 
a főpásztori intelmeket betartották, hanem 
igenis azok, kik mindezekkel mit sem 
törődve, élték a m aguk elgondolása szerinti 
életüket s csupán arra  vigyáztak, hogy ne kö
vessenek el oly tényt, mely az E. A. 324. §- 
ába ütközik. A zontúl?... kinek mi köze hozzá. 
Ezekkel szemben kell és szükséges a szankció! 
íme az elgondolásom, mely szerint a kérdés 
beilleszthető minden különösebb erőltetés nél
kül az E. A. kereteibe.

ú .'A k á r  az E. A. első fejezetének végén, 
akár pedig az E. A. 64. vagy 65. §-a után egy 
új szakasz állítandó be, mely kimondja, hogy a 
lelkészi kar erkölcsi érdekeinek megvédésére 
egy különálló szerv — mondjuk M ELE. — 
állíttatik fel, melynnek minden megválasztott 
rendes lelkész, vallástanár és hitoktató a meg
választás tényével kötelező tagja. Vagyis ugyan
az történnék, amit a  törvényhozás az ügyvédek
re, orvosokra és mérnökökre nézve megalko
tott a kam arák felállítása révén. Kim ondan
dó az is, hogy a M ELE szervezetét és ügy* 
rendjét egyetemes szabályrendelet állapítja 
meg.

2. Ennek a megalkotandó szabályrende
letnek főbb elvei és rendelkezései a következők 
lennének a lelkészi becsületszékre vonatkozóan.

Minden kerületben különálló lelkészegye
sület működnék, mely tartozik közgyűlésében 
egy 8 tagból álló becsületszéket választani. A 
lelkészi becsületszék elnöke a kerület püspöke. 
A lelkészi becsületszék négyes tanácsban, (a

püspök és három tag) határoz. Azt, hogy szük
ség van-e a lelkészi becsületszék határozatára, 
illetve, hogy valamely lelkész viselkedése, ma
gatartása, ténykedése okot szolgáltat-e a lel
készi becsületszék közbelépésére, kizárólag a 
püspök határozza meg főpásztori jogköre alap
ján. Ennek megfelelően a lelkészi becsület
széket is ő hívja össze. A lelkészt becsüleltszék 
a beérkező panasz vagy feljelentés alapján — 
hármas tanácsban (püspök és két tag) — el
sősorban atekintetben határoz, hogy a rendel
kezésre álló adatok, esetleg az espererstől be
szerzett jelentések mellett szükséges-e a  kérdés 
valamely irányban való kivizsgálása. H a ez 
szükséges, elsősorban azt rendeli el. H a az ada
tok rendelkezésre állanak a  fentiek szerint, a 
lelkészi becsületszék négyes tanácsban maga 
elé idézi az illető lelkészt és elébetárva az ada
tokat,- felhívja nyilatkozata megtételére, védel
me előadására. Ennek meghallgatása, esetleg 
a szükségesnek mutatkozó további bizonyíték- 
beszerzés után a becsületszók zárt ülésben ha
tároz.

A határozat azt állapítja meg, hogy a 
lelkész a m egállapított ténykedés, vagy visel
kedés után m aradhat-e továbbra is lelkész vagy 
sem, vagy pedig, hogy bár ténykedése, visel
kedése nem egyeztethető össze a lelkészi eti
kával, mégis teljes kizárási ok nem forogyán 
fenn, kisebb büntetés alkalmazandó.

H a a kizárás szüksége nem forog fenn, 
úgy az adott tényállás alapján az E. A. ren
delkezéseinek megfelelően vagy a püspök, il
letve esperes teszi meg a szükséges megrovó 
lépéseket, vagy pedig megfelelő tényállás alap
ján az ügy áttétetik az egyházi törvényszékhez, 
további eljárás végett.

Ha a lelkészi becsületszék azt állapítja meg, 
hogy a lelkész oly mértekben sértette meg a 
lelkészi etikát, hogy emiatt a lelkészi talár to 
vábbi viselésére nem alkalmas, nem méltó, ez 
esetben a MELÉ-ből való kizárás mondandó ki.

Itt jtutottunk el azután ahhoz, hogy be 
kell kapcsolódnia az E. A.-nak a dologba!, m ert 
megfelelő szankció nélkül ennek a m egállapí
tásnak, illetve a  kizárásnak nem tudunk ér
vényt szerezni. Az a lelkész, ki oly dolgokat 
képes elkövetni, melyek a kizárást eredményez
hetik, megfelelő kényszerítő eszköz nélkül ön
magától fog lemondani, helyéről eltávozni.

A 'szankció a  következő: az a  lelkész, kire 
a lelkészi becsületszék kimondja a MELÉ-ből 
való kizárást, mert a  lelkészi talár viselésére 
m éltatlannak bizonyult, többé nem működhe
tik. Ilyen határozat hozatala esetében a lelkészi 
becsületszék elnöke a  határozatot átteszi a  ke
rületi törvényszékhez, mely ennek alapján kö
teles a  lelkész kényszernyugdíjazását kimon
dani. Ehhez természetesen szükséges a törvény
kezési rész oly irányú kiegészítése, hogy a 
kerületi törvényszék a lelkészi becsületszék ez 
irányú m egkeresése alapján ülésezni s a ha
tározatra hivatkozással — a tényt megállapítva 
a kényszemyugdíjazást kimondani köteles.
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A kerületi lelkészegyesület becsületszéke 
által hozott mindkét irányú határozat az o r
szágos lelkészegyesülel becsületszékéhez meg- 
felebbezhető. A jogerős kizárás alapján a ke
rületi törvényszék állal ítéletileg kimondott 
kényszernyugdíjazás ellen felebbezés nem hasz
nálható.

Ebben a formában — mely pedig isméden, 
minden nehézség és rendszer m e^bolygatása 
nélkül beilleszthető az E. A. kereteibe — olyan 
erővel ruházzák fel a lelkés:zi becsületszékeit, 
hogy annak alapján eredményesen léphet fel 
minden renitens ellen.

Keretet formát adtam, mely természetesen 
részletes kidolgozásra szorul. Célom vele az, 
hogy a körlevélben említett m egvitatásra ala
pot adjak, melyből kiindulva, minden lelkész 
é" világi, a törvénykezéssel foglalkozó érdek
lődő megteheti észrevételeit és további javas
latait. drbá.

A felügyelőválasztás 
kérdéséhez.

Az Evangélikus Élet március elsejei 
9. számában megjelent »Felügyelőválasztás« c. 
cikk alapján még egy közleményre akarom 
a figyelmet felhívni.

Egyházunk szervezetében minden — úgy 
a világi, mint az egyházi — szerv igen fontos 
s jelent őséges, főkép az eskü vagy fogadalom le
tételére egyként kötelezett presbiterek mellett 
a tisztviselők s ezek között elsősorban a lelkész 
és felügyelő személye és állása. A lelkész sze
mélyére, mivoltára, stb. nézve elég kimerítően 
intézkedik m ár a régi Alkotmány is. A fel
ügyelőre nézve csak nagy általánosságban és 
homályosan csupán az egyetlen 59. §. szab
irányt. Pedig m ár a paritás jogelve is m eg
követeli, hogy részletesen és szabatosan álla
píttassanak meg azok az elm aradhatatlan kö
vetelmények, amelyek a felügyelő személyére 
és állására nézve föltétlenül m egkívántainak.

Nem könnyű dolog, az anyaszentegyház 
életének élére minden tekintetben, minden kö
vetelménynek megfelelő felügyelőt találni és 
odaállítani. A gyülekezetek köznösége az első
sorban vezetésre hivatottakra: a lelkészre és 
felügyelőre néz. Ez a közönség ezerszemű óriás. 
Mindig és mindent kémlel, kutat, jelent és 
múltat, fölfelé és lefelé e g y a rá n t.. .

Evang. egyházunk nem hajlik oly szélső
ségekre, amilyeneket jelenleg a németországi 
evang. egyházi élet eleven mozgalmai fel
színre vetnek. Nem vizsgálja a fajt, származást. 
I )e ha figyelembe vesszük, hogy a  háborús 
változások során a kommunizmus betegségei
ben megszenvedett egyházunkba a  nem ke
resztyén felekezctckből is sokan tértek át, akik 
közül vagy utódaik közül idők folyamán néme
lyek egyházi tisztségekbe is bekerültek, ahol

aztán öröklött m entalitásukból eredő m agatar
tásuk, szellemük és eljárásuk nem volt min
dig építő az evangéliumi egyházi életre; ha 
továbbá m eggondoljuk azt, hogy a mai kevert 
felekezeti (szekták) viszonyok között sok helyt 
csak felnőtteket keresztelnek meg, sőt a  szór
ványokban, ahol messze kilom éterekre nem is 
találnak lelkészt, sokan, különösen a szegények 
vagy közömbösek közül meg sem ke Teszteltet
nek, csupán csak bejelentetnek valamely áll. 
anyakönyvvezető hivatalnál és az illetők felnő
vén, maguk sem tudnak arról, hogy keresztvíz 
nélkül kerülnek bele a komoly élet forgatagába: 
mindezek a  tapasztalati tények meggondolás
ra intenek akkor is, mikor komoly ev. szelle
műnek látszó egyének közül akar választani az 
egyház egyes tisztségekre s főként a felügyelői 
állásra. Alert ha az előfordulhat is, hogy va
lamely egyházközségnek vannak olyan adófizető 
tagjai, akik sem megkeresztelkedve, se kon
firmálva nincsenek, mégis elképzelhetetlen, hogy 
ilyenek esetleg valamely egyházi tisztségre meg- 
választassaniak. . .

Nem minden alap nélkül való tehát most, 
m ikor az Alkotmány korszerű m ódosításának 
nagy m unkája van folyamatban, annak a ké r
désnek fölvetése: vajon elég körültekintően lesz
nek-e m egállapítva az új egyházi törvényben 
azok a követelmények, amelyek különösen a 
felügyelő személyében biztosítani hivatvák az 
ev. egyház legm agasabb érdekeit? S nem vol- 
na-é időszerű és tandcso.31 a régi alkotmány 
59. §-ában m egjelölt amaz általános feltéte
lek: »közbecsülésnek örvendő, művelt, feddhe
tetlen erkölcsű« közé, eme két újabb köve
telményt, illetve feltételt is beilleszteni: '»meg
keresztelt és konfirm ált«, stb.

Ajánlom a fent elm ondottakat az igen tisz
telt zsinati bizottságok bölcs figyelmébe.

P e t r o v i c s  P á l .

Figyelő.
Az »Evangélikus Elet 12-ik számában megjeleni 

a következő könyv hirdetése: »Az Istenben elrejtett 
élet« címmel Terstegen Gerhard híres müvének át
dolgozása jelent meg Szerb Anna tollából.«

Amilyen nagy örömmel vettem tudomásul ennek 
a nekem annyira kedves könyvnek magyar nyelven 
való megjelenését — mégis van benne valami, ami 
kellemetlenül érintett. A könyv írója ugyanis Johanft 
v.Bernieres-Louvigni. Terstegen az ő írásaiból ki
vonatolta és fordította franciából németre ezt a 
könyvet. Nagyon kérem Szerb Annát, ne vegye gánr 
csoskodásnak soraimat. Igazságérzetem lázad az el
len. hogy a szerző neve feledésbe menjen éppen 
akkor, amikor a mi drága magyar nyelvünkön je
lennek meg nemes gondolatai. Úgy tudom, a könyv 
még nem jelent meg nyomtatásban, így ezen a saj
nálatos tévedésen könnyen lehet segíteni.

Szeretettel: Pesti evangélikus.
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A  S Z E N V E D Ő  J É Z U S .
Kalinka Joachim illavai lelkész

Jézus, drága Üdvözítőnk, 
Legkegyesebb megsegítönk! 
Tested ím ott függ mezetlen 
Szétfeszítve a kereszten;
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Te vagy égi eledelünk,
Berniek van a mi kenyerünk, 
Kegyelemnek kút forrása,
Örök élet orvossága.
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
íme hozzád közeledünk,
Bocsáss, bocsáss meg minekünk; 
Ö Ura a kegyelemnek,
Tőled várunk segedelmet.
Aad kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Mily nagy a te édességed!
Jézus, aki ízlel téged:
Áhítatos fog maradni,
S benned óhajt élni, halni.
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Drága lényed szent illatja 
A mérget átváltoztatja;
Italod élettel teli,
Tudja, aki megízleli.
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!

és püspök ( t  1678) két nagypénteki 
Dr. Vietórisz József fordításában-

Ha szenvedek, csak rád nézek,
S mindjárt égő szom iát érzek,
És csak téged kereslek fel, 
Méltatlan is, kérésemmel.
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Üdv, jó pásztor, ki meghaltál 
S halálodban megfáradtál.
Aki otl vagy nagy kegyetlen 
Megfeszítve a kereszten.
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Feláldoztad életedet,
Hogy üdvözítsd híveidet, 
Segítséged odaadtad 
A jóknak és gonoszaknak.
Bár jutnának kegyelmedbe,
S maradnának holtig benne!
Meggyötörve, meggyalázva 
Jutottál a keresztfára;
Fejed tövis koszorúzta,
Tested vessző verte csúfra,
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Véghetetlen Mindenható!
Csoda ez, meg nem fogható:
S ki az, aki az üdv végett 
Szeretettel keres téged?
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!

éneke a »Magyar Tranoscius«-ból,

Üdv neked a kegyességben, 
Jézus, örök üdvösségem;
O adj nekem tiszta éltet,
Hogy szenvedni tudjak érted. 
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne, holtig megmaradnunk!
Ó tiszta szív, ó szeretet: 
Tisztítsd meg az én szívemet; 
Legyen mindig benned élő, 
Vallásos és istenfélő.
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Add, hogy szívem egybeforrjon 
/\ tiéddel, s megtisztuljon,
Mert csak szívem tisztasága 
Lehet szíved társasága.
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Ó Jézusom, fogadd hálám,
Hogy váltságom véred árán 
Haláloddal megszerezted 
S ellenim lefegyverezted.
Add kegyelmed elfogadnunk 
S benne holtig megmaradnunk!
Ha elhagyom életemet:
Jézus, fogadd be telkemet; 
Hozzád szálljon örvendezve, 
Semmi baj ne környékezze;
Add rám a te áldásodat,
Hogy meglássam országodat!
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Ó szomorú, bánatos nap,
Napja a nagy fájdalomnak,
Napja a nagy siralomnak,
Napja a nagy borzalomnak:
Mikor Jézust énérettem 
Feszítik meg a kereszten.
Ó mily szörnyen meggyötörték:
A keresztre fölszegezték,
Dárda hatol oldalába,
Szétfeszítve keze, lába,
Dicső fejét összeszúrja 
Tövisből font koszorúja.
Jézusom, te legkedvesebb,
Isten Fia, legkegyesebb: 
Fenségedet megsértették, 
Szépségedet tönkretették;
Nincs egy ép hely a testeden,
Én Megváltóm, én Istenem!
Egész tested végesvégig 
Összezúzva sebtől vérzik, 
Jézusom, ki vigaszomra 
Örömet adsz bánatomra, 
Üdvösségünk hordozója,
A világnak Megváltója.
S mi az oka ennyi rossznak? 
Nagy fájdalmak mért kínoznak? 
Az én vétkem, az én vétkem,
Az én súlyos bűnösségem 
Vitt e szörnyű kimúlásra, 
Gyötrelemre, kínhalálra.
Jézus, engem úgy szerettél,
Hogy halált is elszeripedtél,

9 érdemeddel a pokolnak 
Mély tavából kimentettél:
Én Uram és én Istenem,
Szűznek Fia, egyetlenem!
Értem, aki eredendő
Bűnben voltam elveszendő,
Határtalan szeretetböl
Mit se vonsz meg az embertől:
Az egekből leszállóitól
S haláloddal megváltottál.
Mit kellene adnom, tennem,
Hogy hálámat kifejezzem 
A mi drága Jézusunknak, 
Üdvözítő Krisztusunknak?
Magam adom, Uram, neked, 
Legyek én a te gyermeked.
Jézus, aki mindig velünk 
Vagy, ha temd emlékezünk:
Szív vei-szájjal téged vallak 
Mindenható oltalmamnak;
Ha bánat ér, vagy szenvedek: 
Vigasztalást benned lelek.
Jézusom, ha te vagy enyém, 
Semmi bajtól nem félek én: 
ördög, halál rám törhetnek, 
Erőt rajtad nem vehetnek; 
Királyok közt te legnagyobb, 
Jézusom: a tied vagyok!
Amit szenvedsz kereszteden, 
Vigasztalást szerez nekem:
Oszd meg velem fájdalmadat, 
Hogy szívemben hordozzalak;

Ne maradjak hátra én sem 
A szent keresztviselésben.
Jézus, soha nem hagylak el 
Se testemmel, se telkemmel: 
Életemben, halálomban 
Veled leszek minden korban;
Ha te szeretsz, nem is vágyom 
Semmi másra e világon.
Türelmed a szenvedésben 
Hagy megnyugvást hozott nékem: 
Nincs elég sző, bár óhajtsam, 
Hogy azi híven elmondhassam, 
Jézus, mennynél drágább kincsem, 
Akinél szebb sehol nincsen.
Enyém már, akit kívántam,
Aki után mindig vágytam;
Enyém már, akit kerestem: 
Üdvözítőm a kereszten,
Jézus az én biztonságom, 
Örömem és boldogságom.
Add meg, Uram, mindazoknak, 
Akik hozzád fohászkodnak, 
Halálodra emlékeznek, 
Szomorkodnak, keseregnek:
Hogy soha el ne hagyjanak. 
Szerelmedben maradjanak.
Ha pedig itt holttá lesznek,
S országodba elérkeznek:
Ott tégedet dicsérjenek,
Veled örökre éljenek.
Jézus, hallgass meg bennünket,
És add meg a mi üdvünket!
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A bumeráng visszaröppen.
Mutatvány Gedat G. A-nak, Kutas 

Kálmán fordításában a fenti cím alatt 
most megjelent könyvéből.

Ázsia az Ázsiaiaké.
Mandzsúriában vagyok. A gyárba lépünk- Hosz- 

szú csarnokok fogadnak, a gépek végtelen sorozata. 
Mindegyik gépnél egy fiú ül. Borzalmas a levegő 
e gyári termekben. Rossz világításban és rossz leve
gőben szövik a selymet. Nem ismerik a nyolcórás 
munkanapot. Tizenkét órát dolgoznak, hetenként hét 
napot. Egy nap kétszer részesíti őket étkezésben a 
gyár vezetősége. Megkérdezem a tulajdonostól, hogy 
ezek az ifjak hol alusznak? Zavart lesz és mentege- 
tödzve világosít fel arról hogy a fiuk itt alusznak .. 
Itt a gépek között, ahol naphosszat dolgoznak. E 
szegény fickók élete egy nagy cudarság. E fiuk 
nem ismerik, hogy mi az öröm, a játék. A Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület igyekszik néhány órát bizto
sítani a fiúk részére. Játsszanak, örvendjenek s amel
lett ismerjék meg az írás-olvasás mesterségét. Sze
retnének még valamit az örökkévalóságról is szólni. 
Az összejövetelek eredménye meglepő. A gyermekek 
megélednek s kezdenek. •. gondolkozni. Amikor 
a gyári vezetőség észreveszi ezt, már pedigi hamar 
veszi észre, eltiltja őket ez órák látogatásától.

Délután a gyermekotthont keressük fel. Barátsá
gos hölgy a vezető. A gyermekek a legfélelmete
sebb szegény-negyedből kerülnek ki, az <út piszká
ból szedik fel őket. A misszionárius azt mondja ne
kem, hogy ezek a gyermekek alig élnének, ha e ba
rátságos hölgy nem volna. Neki köszönhetik életüket. 
Villámlásként cikkázik át bennem egy gondolat. Lá
tom magam előtt a selyemszövő gépeket. »Mik lesz
nek ezekből a gyermekekből!« — ez cikkázik át az 
elmémen azután az a csúnya gondolat, hogy nem 
jobb lett volna-e ezekre nézve, ha az a barátságos 
hölgy nem szedi fel őket és így ők ma máx ntem 
élnek. . .  Épp a misszionáriussal akarom közölni e 
gondolatomat, amikor egy fiúcska jön felém. Arany- 
fürtü fickó, úgy 4 éves. Nagy szurokfekete szeme 
rám ragyog. Önmagától kivált a játszó gyermekek 
csoportjából, felém tart, kezecskéjét nyújtja és meg
hajol. Éppen nem félénk. A misszionárius nevet és 
én is nevetek. Kérdezem a fiúcskától, hogyan hív
ják? »Ching-Ya«. — mondja — s a szót a misz- 
szionárius lefordítja, a neve: Ázsia fejlődik«. Cso
dálkozom a különös néven és a misszionárius is meg
van lepődve. Senki sem tudja, hogyan jutott a 
fiúcska e névhez. E nap óta mindig e Ching-Ya 
jut eszembe, valahányszor egy kis ázsiait látok. E 
név elkísér engem tanácskozásaimba, Ázsiáról való 
vitáimba. Erre gondolok, ha újságokban olvasok az 
ázsiai népek követeléseiről s valahányszor felhang
zik ez a kiáltás. »Ázsia az ázsiaiaké«- E kiáltás egyre 
hangosabbá és áthatóbbá lesz. Ma már az egész 
világrész gondolkozását meghatározza és a világ- 
történelmet a jövőben irányítani is fogja. Az nem 
változtat a dolgon, hogy Amerikában és Európában 
az emberek bedugják a fülüket és nem akarják meg
hallani. E tény csak újból bizonyságot tesz a nyugati 
nemzetek rövidlátásáról és gyávaságáról, amellyel a 
valóságnak nem mernek becsületesen .és elszántan a 
szemébe nézni.

A bumeráng visszaröppen.
A világtörténelemben előforduló igazságtalansá

gok bumerángként hatnak. Az ausztráliaiak lövedék
ként használják e patkóalakú fát. A levegőbe hajítják s 
ha elvéti a célt, visszaröppen és az eldobóját találja 
el. Ha a vadász ügyes, röptében is felfogja, de ha 
fajankó, akkor megöli a saját fegyvere. Nem talá
lunk-e napjaink világtörténetében sok hasonlatossá
got ennek a bumerángnak a visszaröppenésében?

A nyugati hatalmak gyarmatpolitikája az elmúlt 
évszázadokban nagyon gyakran nem jelentett egye
bet. mint igazságtalanságot, kegyetlenséget s erő
szakoskodást a benszülött népekkel és fajokkal szem
ben. Hagyjanak fel előttem azzal, hogy a világ tá
voli részében emberszeretet és humanitás lelkesítette 
a nyugati kultúra hordozóit a vállalkozásaikban! Üzlet 
volt az, semmi más, mint üzleti próbálkozás, — a 
pénzsóvárgás volt a hajtóerő.

Jött a világháború. Németország ellenségei azok
ban a napokban bizonyára nem tudták, hogy miért 
kellett számukra mindannak bumeránggá lenni, amit 
ök azért tettek, hogy bennünket legyőzzenek. A sár
ga, barna és fekete emberekkel lövettek a fehérem- 
berre. Mi egyéb volt ez, mint az egyenjoglúságnak 
ki nem mondott elismerése az ázsiai-afrikai és a 
fehér úr között, mert hisz a fehér maga adott jogot 
nékik arra, hogy a fehérekre löjjenek. Ez volt az 
első csapás a Fehér Ur fölényére, s uralma ezt a 
csapást többé nem tudta kiheverni úgy, hogy a 
régi nagyságához eljusson. Amikor 1918 után a vi
lágháború győzői Ázsiában a régi állapotokra akartak 
visszatérni, meg kellett állapítaniok, hogy más vi
lággal állnak szemben.

Két iparág árasztotta el termékeivel a keleti 
piacot. Azért nevezem meg épp e kettőt, mivel 
a legvilágosabb bizonyíték arra, miképpen adta maga 
a fehér ember ott túl az embereknek kezébe azokat 
az eszközöket, amelyek fegyverré váltak s mikép
pen tette velük tönkre önön hatalmát. Olyan volt 
ez, mint amikor valaki maga nyomja a pisztolyt, 
vagy a tört gyilkosának kezébe. A mozi az egyik, 
a rádió a másik fegyver. Nehéz eldönteni, hogy a 
kettő közül melyik a veszedelmesebb.

Megjelenik a filmen a Nyugat nagyvárosainak al
világi élete. A bűn egész világát vászonra vetítik. 
Ott lent pedig a kis barna ember ül. Egy addig 
ismeretlen világ tárui fel előtte. Nagyszerű
mintaképe, a fehér ember, csúf torzképpé silányul. 
A fehér ember uralma olyan döfést kapott, aminöt a 
világháború óta senki sem tudott neki adni. A film 
után következik a rádió. Nincsenek többé távolságok, 
nincsenek határok. Ma már mindent tud az ember, 
hogy a földkerekségen mi történik. Tudnak-e ezek 
a világhangszórók körül ülő emberek megkülönböz
tetést tenni? A rádiógomb forog. Az egyik afri
kai faluban a legújabb londoni rendőri közleménye
ket és betörőstatisztikát hallgatják. És hogyan hat 
a japánokra, a kiaiakra, malájokra, vagy afri
kaiakra a genfi helyzet amely a jó urak szívét 
megnehezíti és ami miatt újra főni kezd a fejük? 
Nincs többé titok a népek előtt. Ázsia ismeri Európát, 
ahogyan Európa ismeri Ázsiát s az afrikaiakkal többé 
nem lehet elhitetni, hogy még mindig fennáll a fe
hér ember immár levitézlett uralma. A fehérek ural
mának vége. Hogy üzletet csináljanak, kezébe ad
ták az egykori sárga, barna és fekete rabszolgáknak 
azokat az eszközöket, amelyekkel önmagukat meg
ismertették, amelyekkel az uralmuknak véget ve
tettek, vagy véget fognak vetni. A bumeráng repül, 
— repül az igazság, amely a történelemben mind
untalan megnyilvánul, mert amit vet az ember, azt 
aratja, és a világ gabonaföldje megérett az aratásra. 
De mi lesz az a gyümölcs, amely amely a Nyugat 
nemzetei számára érlelődik? Ázsia népei között az 
egyenetlenkedések még sokáig tarthatnak. Sőt gyü- 
/ölhetik is egymást a népek és háborúskodhatnak 
egymás közt. Egy azonban egyesíti őket és ez 
napról-napra mindjobban egybeforrasztja őket. Mind
annyian egyet követelnek, egy célt ismernek,. . .  a 
fehér ember uralmának végét. Ázsia vágyódásának 
ujjongó akkordját. -. Ázsia az ázsiaiaké. Borzalmas 
az a visszhang, amely a földkerekség másik végéről 
zúg át a tenger felett, Afrika az afrikaiaké. A bume
ráng visszaröppen. Vájjon Nyugat népei elég ügye
sek lesznek-e, hogy az utolsó órában elkapják? Vagy 
talán Isten a bűneik miatt már leszámolt velük és 
a »keresztyén« Nyugatról visszavonja áldó kezét?

Mérhetetlenül nő a keresztyénség feladata.
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„Tártalom -mutató."
Régi ígéretünket teljesítjük, amidőn jelen szá

munk mellékleteként szétküldjük lapunk 1935. évi
III. évfolyamának tartalom-mutatóját- Ez a tartalom
mutató. amely a közönyösek előtt lélektelen címjegy
zék csupán, számunkra más és több: hü tükre egy 
évi »evangélikus élet«-nek, beszámoló egy küzdelmes 
év munkájáról, mérlege a magunk elé tűzött célok
ból elért eredményeknek s egyben programm és 
Ígéret a jövőre.

»Tartalom-mutató«: megmutatja, hogy az egy
házi élet eseményeinek az »Evangélikus Elet« hű 
krónikása, de azoknak nemcsak passzív szemlélője 
volt; maga ragadta meg az iniciatívát mindenkor, 
ha annak szüksége mutatkozott. Kivette részét a 
belmisszio kimélyitésében, feltárta szórványbeli hii- 
testvéreink helyzetét és megsegítésüknek lehetősé
geit, ébren tartotta a lelkiismeretet a reverzáliskér- 
désben, javaslatokat tett a zsinati bizottságoknak, szói 
emelt az egyházunkat ért támadások ellen, felele*- 
venitette régi nagyjaink példaado emlékét, élénkí
tette az egyháztársadalmi mozgalmakat, érdeklődést 
keltett irodalmunk és művészetünk iránt és terei 
adott oly — mindenkor testvéri hangon folytatott — 
vitáknak, amelyeknek eredményeiből áldás fakad egy
házunk beléletére.

Mindezzel és ezen át egy a cél: építeni Isten or
szágát az evangélium mindenben való megvallása 
által. E célt követi lapunk minden munkása abban 
a tudatban, hogy itteni munkája is szolgálat s az 
»Evangélikus Elet« a nyomtatott szó egyik szószéke.

Lelkészképzésünk.
A Békéscsabai Evangélikusok Lapja II. számá

ban »Lelkészképzésünk« címen teológus ifjúságun
kat érintő cikk jelent meg. A cikk megállapításaira 
addig nem reflektálhattunk, míg előttünk objektív 
választ nem ad valaki azokra. Miután azonban hálás 
szívvei olvastuk Wolf Lajos ceglédi lelkész »Teo
lógiánk« című idevonatkozo cikkét, alkalmat kérünk 
arra. hogy a minket érintő kérdésekben egy-két 
felvilágosítást kérhessünk a Békéscsabai Evangéliku
sok Lapja cikkírójától, tekintettel arra, hogy több 
kívánságát illetőleg kifogását nem értjük.

1. A minket »középiskolai alárendeltségben tartó 
tanárokkal« együtt imádkozunk azért, hogy az egy 
Jézus Krisztusnak egyformán, csak az evangéliumból 
élő jó vitézei lehessünk, s hogy az egy evangélium 
hívó szolgálatában legyünk kegyelemből egyek.

Milyen »szabadabb valláserkölcsi egyéniségeket« 
keres köztünk a cikkíró és hogyan képzeli el ezek
nek »kitermelését«?

2. A fentiek után természetes, hogy elöljáróink, 
elsősorban professzoraink iránt köteles, hálás és sze
rető alázattal viseltetünk.

Ezt nevezi-e a cikkíró »lakájszellemü alakos
kodásnak«. s milyen formában, hol tapasztalta azt, 
hogy a »hatalomnak és előnyöknek a kedvéért meg- 
hú'nyászkodunk« ?

3. »Menekült« profeszorainkkal egyet értve, 
szent hitünk az, hogy a mi egyházunkat és annak 
lelkészeit is felelőssé tette az Isten a magyarság 
jövőjéért, s mi vállalni akarjuk ezt a magyar életet, 
minden konzekvenciájával együtt, mint egyetlen drá
ga istenadta életlehetőségünket.

Kérdezzük, ezt nevezi-e a cikkíró »túlfűtött na
cionalizmusnak«, sőt sovinizmusnak« s ha igen, mit 
félt tőle?

4. Munkaközösségben vagyunk a soproni ifjúsági 
egyesületekkel, s fentartjuk a viszonyt a budapesti, 
szegedi, debreceni, pécsi Luther Szövetségekkel s 
az öszes református teológiákkal (a kolozsvárival is).

Honnan vette a cikkíró azt az értesülését, hogy 
teológus »más fakultású if jakkal nem érintkezhetik?«

5. Minden egyházi lap jár nekünk, s érdek
lődünk minden építő gyülekezeti lap iránt is.

Kérdezzük, miért csak ezt a számot kaptuk meg 
eddig a Békéscsabai Evangélikusok Lapjából?

6. Wolf Lajos, aki az első választ megírta a 
fenti cikkre, eljött miközénk és itt ismert meg ben
nünket.

Tisztelettel és szeretettel várjuk a cikkírót Sop
ronba. hogy közvetlenül ismerjen meg bennünket, 
s addig is. míg ez megtörténhet, idei munkajelenté
sünket ei fogjuk küldeni a Békéscsabai Evangélikusok 
Lapja Szerkesztőségének is.

Kiváló tisztelettel:
az Ev. Teái- Ifjúsági Kör Elnöksége.
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VIRÁGVASÁRNAP.
Máté ev. 21:1—14.

Virágvasárnap, virágvasárnap. ■ . Minden virág, 
minden falomb, minden tiszta ruha, amelyet a fogad
tatás mámorában kikényszerített az emberekből — 
mennyi, mennyi vádat rejteget magában. Ő alázat 
komolyságával jött, s az emberek futó lelkesedés
sel fogadták, Ö halálraszántan jött s a tömeg el
hitette sa ját mayával, hogy most sorra jönnek az 
uralkodásban, Ő Isten Fiaként jött s mégis meg
kérdezték: kicsoda ez? — Első virágvasárnap, gyö
nyörű nap voltál, de idődben félreismerték Jézust.

Milyen nehéz ma nekünk is virágvasárnapot ünne
pelni. Sokkal nagyobb fogadtatást rendeznénk a 
bevonuló Jézusnak, de micsoda csodás fogadtatást, 
amíg csak a szemnek-szájnak szól. De elfogadni 
Öt alázatos Királyként, örökkévaló Űrként, ki tudja, 
meg tudnánk-e tenni?

Virágvasárnap, virágvasárnap . ■. Vajha ebben az 
évben virágtalanabb, de boldogabb lennél. ■.

— A Deák-téri templom belsejét és külsejét az idő 
már nagyon megviselte, azért szükésgessé vált a 
tatarozása, amit a templom jövő évben beálló 150 
éves jubileumára való tekintettel most az egyház 
el is végzett. 40 éve annak, hogy belseje nem 
éppen szerencsésnek mondható sötétszürke színezést 
kapott, ami a templomot nagyon elsötétítette. Az 
új színezés világosan, fehér színárnyalatokban van 
tartva diszkrét aranyozással. Megváltozott a papi 
szék, a szószék kiképzésével kapcsolatos megoldást 
nyert. Mindkét emeleti karzat, az alatta levő osz
lopok, az orgonaház külső burkolata felújított ara
nyozással, valamint a vasrácsok, az összes belső 
ajtók, amelyek eddig barnák voltak, az énekszám
táblák fehér olajmázolást nyertek, úgyszintén az 
összes körülmenő falakon látható lábazatrészek. Az 
összes eddig külsőleg vezetett világítási s rádió áram
vezetékeket a falba sűlyesztették. A második kar
zaton a világítótestek a falon is méltó kiképzéssel 
nyertek elhelyezést. A templom külső homlokzata 
az eddigi kőporos vakolat helyett sima alapfelületen’ 
új, megfelelő színezést kapott. A munkálatokat a mű
emlékek országos bizottsága vezetőjének, Lux Kál
mán kormányfőtanácsos, műegyetemi tanár taná
csai és irányítása után Gerey Ernő, műépítész 
templomgondnokunk vázlatai szerint, vezetése és 
ellenőrzése mellett hajtották végre. Az összes mun
kákat Ruttkay-Miklián Ödön építőmester végezte.

— A Gusztáv Adolf Gyámintézet emlékfüzetet 
adott ki a múlt év őszén lefolyt 75 éves jubileumi 
ünnepről. A 36 oldalas, képekkel díszített emlék
füzet hü képet ad nemcsak a lefolyt ünnepélyekről, 
hanem az eddig eltelt 75 esztendőről is. A füzetet 
húsvéti számunkhoz csatolva, ajándékképen küldjük
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lapunk minden előfizetőjének, s kérjük, hogy azt 
szeretettel fogadják. Kívánatos, hogy a Gyámintézet 
barátainak és támogatóinak számát ez az ajándék
füzet is megnövelje, mert a Gyámintézet minden 
legkisebb adományt hálásan fogad.

— A békési egyházmegye tisztújításán megvá
lasztott Dr. Lányi Márton egyházmegyei felügyelőt 
es Dr. Adamkovics Ágost másodfelügyelök beikta
tása az április 18-án, Orosházán tartandó rendki- 
vüli közgyűlésen fog megtörténni.

— Evangélikus nap Újpesten Március 29-én az 
Országos Luther Szövetség Újpesten tartott ev. na
pot, mely minden tekintetben nagy sikerrel folyt le. 
Vasárnapi iskolai mintatanítást végzett és ifjúsági 
istentiszteletet tartott Danhauser László. A felnőttek 
istentiszteletén Szántó Róbert, a szövetség igazgatója 
hirdette az igét. A férfiak konferenciáján Dr- Bencs 
Zoltán, az OLSz. elnöke ismertette a szövetség szük
ségét, jelentőségét és feladatait, majd a szolgálattevő 
presbiterről Kemény Lajos tartott előadást. A nők 
konferenciáján Nandrássy Elek a nőknek, mint a gyü
lekezet szolgálóleányának, Németh Irén pedig mint 
a család szolgálóleányának munkájáról beszélt. Dél
ben közebéd volt, melyen az evangélikus nap meg
rendezéséért Dr. Lersch Ernő egyházfelügyelö kö
szöntötte a szövetség elnökségét. Délután vallásos 
est volt, melyen D. Raffay Sándor tartott előadást 
a »szolgálat fenségéről.« A kísérő műsort Horváth 
Andor és Hartai-Harnischfager Teréz énekszámai és 
Szántó Róbert költeményei adták. Az újpesti ev- 
nap is beigazolta azt, hogy az Országos Szövetség 
nagy szolgálatot tesz az egyes gyülekezeteknek az
zal, hogy gondosan összeállított programm alapján 
az egyházi élet minden körét foglalkoztatja és tö
möríti.

— Materny Lajos ny. föesperes meghalt- Régi 
egyházi közéletünk egy markáns, értékes alakja, Ma-’ 
terny Lajos ny. debreceni ev- lelkész, v. Tisza-vidéki 
egyházmegyei föesperes március hói 25-én, d. u- 3̂  
órakor 87 éves korában az Urban szelíd békével el-~ 
hunyt. A boldogult tevékeny részt vett egyetemes* 
egyházunk életében. Egyetemes egyházi számvevö- 

, széki elnök, egyetemes egyházi törvényszéki bíró, 
i egyházkerületi tójegyző, puspökhelyettes, egyházke- 

ruleti gyámintézeti elnök. stb. volt- Kemény, ka*
I tonás egyéniség volt. akinek egy iránya volt mindig:
, a kötelesség. Egyébként hosszabb ideig volt tényleges 

katonatiszt, ö alapította, szervezte a debreceni 22C0 
lelkes egyházközséget, a debreceni evang. iskolát, 
az 50 éves Ev. Női Filléregylet. Templomot, iskolát 
épített, egyházi épületeket szerzett, alapítványokat 
létesített, egyebek közt 1889-ben diakonissza-alapít
ványt a gyülekezeti belmissziói munka érdekében. 
Nagy érdeme van a debreceni evangélikus jellegű. 
Schäfer—Legányi-féle árvanevelö alapítvány létesü- 
lése és fennmaradása körül, amely 24 árvát nevel és 
amelynek holtáig tevékeny, buzgó elnöke volt. — 
Saját költségére 234 éneket tartalmazó énekesköny
vet adott ki. Egész élete csupa tevékenység volt. 
Holttestét gyülekezete a Miklós-utcai templomban ra
vatalozta fel. Innét a temetés előtt az új Köztemetőbe 
szállította és annak ravatalozó dísz-csarnokából te
mette óriási közönség részvétele mellett. A temetési 
szertartást Duszik Lajos hegyaljai föesperes és Pass 
László alesperes, debreceni lelkész végezték. Deb
recen város dísz-sírhelyet adományozott egyházunk 
nagy halottjának. — A debreceni ref- egyházat Uray 
Sándor moderátor-lelkész, kormányfötanácsos képvi- 

. selte. A sírnál Pass László alesperes a megbol
dogult által előre megadott áldással bocsátotta út
jára a hazatérő vándort. Fux Antal egyházi fő
jegyző az egyház és intézményei, valamint a Szepesi 
Egyesület és sszülöföldje, a Szepesség nevében mon
dott búcsúszavakat.

— Lelkészválasztás. A felsöpetényi evangélikus 
gyülekezet lelkészi állására megválasztották Kiss Kál-

l mán eddigi gerendási lelkészt. — A gerendási gyü- 
. lekezet a Kiss Kálmán távozásával megüresedett

lelkészi állásra Solymár Pál békéscsabai önálló hit
oktatót választotta meg. — A terényi gyülekezet 
Váczi János kiskőrösi önálló hitoktatót választotta 
lelkészül.

— Debrecenben aj evangélikus templom, iskola 
épül. A debreceni ev- egyházközség Pass László al
esperes és Dr. Horvay Róbert másodfelügyeló el
nöklete mellett március 29-én tartott közgyűlésén 
egyhangúlag elhatározta, hogy új templomot, új is
kolát. új egyházi épületet építtet, hogy a korszerű 
egyházi élet követelményeit eredményesebben szol
gálhassa. Kivetés és adósság-csinálás nélkül, régi 
épületei értékesítésével, meglévő, tekintélyes építési 
alaptőkéjével, gyűjtéssel és segélyekkel biztosítja az 
építési költségek fedezetét. A gyülekezet most ta- 
vESszal fogja megünnepelni iskolája 50 éves jubileu
mát. A debreceni 4 tanerős evangélikus iskola nem
csak Debrecen legjobb iskolája, hanem felső hatóságok 
elismerése szerint egyike az ország legjobb, minta- 
iskoláinak Elefánty Sándor igazgató kiváló vezeté
sével. A kitűnő iskolának tanítványai közül 50 év 
alatt sok növekedett országos értékké. A debreceni 
gyülekezet hozzálátott óriási szórványának a szer
vezéséhez és rendszeres gondozásához Remete László 
s. lelkész alkalmazásával. A diakonissza állás fenn
tartását a Filléregylet vállalta.

— Az Országos Magyar Protestáns Diákszövet
ség április 3-án este 6 órakor, április 4-én délelőtt 
10 órakor és délután 5 órakor IX. kér -Knezits-u. 
2. alatt 15 éves jubileumi ünnepeit és közgyűlését 
tartja.

— Gödöllő. A gödöllői egyház a soproni teoló
giai ifjúság missziós útjával kapcsolatban április 8-án 
délelőtt 10 órakor vallásos ünnepélyt tart a templom
ban. Az ünnepély műsora: 1- Közének. 2. Irásmagya- 
rázat. 3- Közének. 4. Szavalat- 5. Karének. 6. Dr. 
Kiss Jenő egyetemi teológiai tanár előadása. 7- Kar
ének. 8- Szavalat. 9. Karének. 10. A helyi lelkész 
záróimádsága. 11. Közének. Virágvasárnap, nagypén
teken. husvétvasárnap és húsvéthétfőn délelőtt 10 
orakor istentisztelet. Urvacsoraosztás nagypénteken, 
husvétvasárnap és húsvéthétfőn. A nagyhét minden 
napján virágvasárnaptól kezdve este fél 7 órakor 
passió, Jézus Krisztus szenvedéstörténetének olva
sása.

— Szentes. Az Ev- Nöegylet a szegedi egyetemi 
Luther Szövetség tagjainak a közreműködésével már
cius 25-én templomi hangversenyt rendezett, melyen 
Virányi Lajos lelkész megnyitó imája után Egyed 
Aladár föesperes vallásos müdalait adta elő Kuglis 
Zsuzsa zenetanárnő és v. Magyar János, a szegedi egy
ház karnagya. Az ének és hegedűszólókat maga 
a szerző kísérte orgonán. Szerepeltek még Mayev 
József, Mayán László ás Miszlay István egyetemi 
hallgatók. A jól sikerült ünnepély offertóriuma 55 
pengő volt.

— Évi jelentések. 1935. évi statisztikai adatok:
Budapest-kelenföldi egyházközség- Lélekszám: 6

ezer. Keresztelés: 15 fiú, 15 leány, összesen 30, 
(1934-ben 15.) Házasságkötés 6 tiszta, 20 vegyes pár, 
összesen 26. (20). A vegyes házasok közül 4 pár 
a javunkra adott reverzálist. Temetés: 28 férfi, 15 
nő, összesen 43 (39). Konfirmáció: 15 fiú, 15 leány, 
összesen 30. Betértek: 6 férfi, 9 nő, összesen 15. 
Kitértek: 2 férfi, 4 nő, összesen 6. Úrvacsorával élt: 
1346 egyháztag (1249). Offertorium: 2244.61 P, ado
mányok 5117.85 P.

- Csoruás, (Békésmegye). Kereszteltetett: 62; meg
halt 44. Házasságot kötött: 9 tiszta, 7 vegyes, ösz- 
szesen 16 pár. Reverzális 5 javunkra, 4 kárunkra. 
Konfirmált 58 gyermek. Áttér hozzánk 3; kitért tő
lünk 2. Úrvacsorával éltek 548-an. Az állami isko
lákban 393 gyermek részesült hitoktatásban. Az Ige 
200 alkalommal hirdettetett. A hívek szegénységük 
mellett is 400 P-t adakoztak. A gyülekezetben van 
KIÉ, vasárnapi iskola, melyet Szabó Róza békés
csabai diakonissza vezet. Az Ev. Nöegylet kará-
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csonykor 16 gyermeket felruházott, 19 szegény csalá
dot élelemmel látott el, 220 gyermek szeretetcsomagol 
kapott. A magyar nyelvű gyülekezet 2500 lélekszámú. 
A hívek a múlt évi fagy, jég, aszálykárok mliatt 
nehéz helyzetben élnek.

Szentes. Lélekszám szórványokkal együtt 827; 
kereszteltünk: 14, eskettünk: 7 párt. Reverzális volt 
a javunkra: 5, kárunkra: 1; temettünk: 12; konfir
máltunk: 15. Egyházunkba betért: 5, kitért: 2- Úr
vacsorához járult: 184. Istentisztelet 4 helyen van; 
az anyaegyházban vasárnapon kívül még mindön 
szerdán este prédikációval, a három szórványban 
pedig havonta egyszer. — Különféle címeken az 
egyház pénztárába befolyt adományok összege: 667 
pengő. Segélyezésekre fordított az egyház 223 pengőt 
és a nöegylet természetben és készpénzben 350 P. 
értéket. >

— A Prot. Irodalmi Társaság március hó 26-án 
tartotta Ravasz László püspök elnöklete alatt a bu
dapesti Ref. Theologia tanácstermében választmányi 
és ezt követőleg rendes közgyűlését, mely igen gyéren 
volt látogatva. Részünkről a pénztároson kívül csak 
Osztroluczky M. és Szlávik Mátyás jelent meg- Az 
elnök melegen üdvözölte az új választmányi tagokat, 
Török P. titkári jelentését olvasta fel, amelyben 
melegen emlékezett meg a székesfehérvári és bu
dapesti előadássorozatról, a Protestáns Szemle múlt 
évi 37 ívnyi terjedelméről, a nehéz anyagi helyzet
ről és az államsegélyről. A tagok létszáma 900- —, 
A szerkesztői jelentést Kerecsényi D. terjesztette 
elő. — A folyó ügyek sorában Mályusz Ede ja 
vaslatára Takács »A Rákóczi-korabeli vallásügyi tár
gyalások« c. müvének kiadását határozta el, amelyet 
előadó igen melegen ismertetett. — A pénztáros 
előterjesztése szerint a Társaság múlt évi zárószámi
adása 24,388 P. bevételt, 23,852 P. kiadást és 536 
P. maradványt tüntet fel. összes vagyona 20,662 P., 
mely összegből 15,623 P. takarékpénztárban van el
helyezve. A választmány azután nyomban közgyű
léssé alakult át, mely a választmány összes határozati 
javaslatait elfogadta. Már gyakrabban feltűnt a Tár
saság ülésének igen gyér látogatása és főleg a 
vidék teljes távolmaradása, mely sajnálatos körül
ményt Ravasz László elnök a hazai protestáns egy
háztársadalmi és irodalmi élet teljes differenciá
lódásával magyarázott meg. Másként gondolták ezt 
közei 50 evvel ezelőtt az alapítók. Mégis csaki egyet
len egyházirodalmi közösségünk, melv nagyobb ér
deklődést es anyagi támogatást érdemelne.

— Kinevezés, kirendelés. D. Raffay Sándor püspök 
a megüresedett békéscsabai önálló hitoktatói állásra 
Liska Ferenc pilisi segédlelkészt, a megüresedett 
köskőrösi önálló hitoktatói állásra pedig Mina Já
nos vecsési segédlelkészt nevezte ki, a békéscsabai 
gyülekezetbe pedig Kotyinszky Károly béri segéd
lelkészt rendelte ki. 1

— A III. kér, óbudai ev. egyház március 29-én 
tartotta tisztújító közgyűlését, melyen felügyelőnek 
újból Dr. Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert vá
lasztotta meg és újjá alakította presbitériumát. A 
közgyűlés hálával emlékezett meg Martin Gyula és 
Günther Béla munkakészségéröl, akik évtizedeken át 
töltötték be a gyülekezetben a másodfelügyelői, illet
ve templomgondnoki tisztet. Az egyházközség meg
kezdette 66.000 P. költséggel az új templom mellé 
emelendő lelkészlak építését.

— Házasság. Sztehlo Gábor nagytarcsai lelkész 
a budai várbeli templomban március 25-én tartotta 
esküvőjét Lehel Ilonával. Az esketést D- Raffay 
Sándor püspök végezte.

— A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség a Luther 
Otthon javára kiadta Egyed Aladár szegedi esperes 
vallásos műdalait. A müdalok címe a következő: »Le
gyen akaratod«. »Imádkozzál értem«, »Legfőbb vi
gasz« és »Luther imája«. Gyülekezeteink vallásos 
ünnepélyeken jó hasznát vehetik ezeknek a szere-
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

tettei készült és szívhez szóló vallásos daloknak. 
Egyházi énekkaraink előreláthatólag gyakran fogják 
felhasználni. A Szegedi Egyetemi Luther Szövetség 
önkéntes adományok ellenében is megküldi az ér
deklődőknek. . ,

— A „Miatyánk képekkel“. A magyar Luther 
Társaság ünnepi kiadvány gyanánt hármas színnyo
mással. gyönyörű képekkel, művészi kiállításban ad
ta ki Luther Miatyánkról szóló énekét Szász Bála 
fordításában. Igen alkalmas konfirmációi és húsvéti 
ajándéknak. Háromszínű nyomással 1 P, hétszínü 
nyomással 3 P. Megrendelhető a lelkészi hivatalok
ban és a Luther Társaság könyvkereskedésében, Vili., 
Üllöi-út 24.

— „A bumeráng viszaröppen“, Gedat G. A- ily 
című könyve a budapesti könyvkereskedésekben 3 
pengőért kapható. Vidékiek május 1-ig 2-40 P. elő
jegyzési árban kaphatják a fordítónál, Kutas Kálmán 
ev. lelkésznél, Szombathely-

— Williams György életrajza címmel a KIÉ. 
húsvétre kiadja a KIÉ.-mozgalom megalapítójának 
sok tanulságot magába foglaló életrajzát. A könyvet 
Szöllősy István fordította. Előfizetési ára 2 pengő- 
Megrendelhető a KIE.-nél, VIII., Horánszky-u. 26.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos»- 
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg- 

bizottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
IJj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

PASSIÓ, vagyis a mi Urunk Jézus Krisztus szen
vedésének és halálának szent története. 
Fordította és összeállította: Törteli Lajos. 
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L Á Z Á R O K  H U S V É T JA .
Szembe kell szállni azzal a vallásossággal, mely 

kétfelé osztja a keresztyén hit tartalmát. Első 
részébe sorozza, amik Krisztus tökéletes életé
hez. teljes szeretetéhez és utolérhetetlen magas
ságú tanításához tartoznak. Ezek közé szá
mítja az emberi élet megtisztítására vonat
kozó összes krisztusi parancsolatokat, küzdelmet 
minden bűn ellen, igyekezetét az istenfiúság éle
tére. A keresztyénségnek erről a részéről sokan 
azt mondják: ezt magaménak vallom és elfo
gadom. Istenfiának nevezem és hiszem Krisz
tust, mert így élt s mert ezt a szép és boldo
gító életet vérével önfeláldozóan megpecsételte 
a Golgotán s ezzel a küzdelmet és szenvedést 
megszentelte és az élet drága erőivé emelte.

Sokan azonban a második részbe sorozzák 
mindazt, ami Jézussal és Jézus által csodálato
san történt, ami az éggel való megszakí
tatlan összeköttetésére vonatkozik, — minde
nek felett pedig magának Jézusnak visszajövé
telét a sírból, húsvéti feltámadását és mindazt, 
ami ezzel összetartozik. A keresztyénségnek er
ről a részéről sokan azt mondják: ez nem tar
tozik az én hitemhez, ezek nélkül is lehetek 
jó keresztyén, tisztességes ember, jó hitves és 
gondos szülő. . .  Husvét azonban azt feleli erre 
ma is és mindenkor, hogy a keresztyénié get 
nem lehet részekre osztani és válogatni benne, 
hogy ennyi vagy annyi elég nekem belőle a 
földi élethez és nem bánom, hogyha másoknak 
több kell, hogy lelkiéletüket rendben tartsák.

Husvét nélküli keresztyénség! Ebből sar
jad ki az emberi világ szerencsétlenségeinek 
legnagyobb része... Ne gondoljuk, hogy a 
társadalmi ellentétek, az osztályharcok, a mun- 
kátalan milliók, a politikai bizonytalanságok, 
a háborúra való készülődések és egyéb ilyen

bajok teszik ennyire zavarttá, feszültté és nyo
morúságossá a föld lakóinak az életét. Ez már 
mind következik abból, hogy a világ nagy része 
és benne a keresztyénségnek nagy része is szán
dékosan behunyja a szemét Krisztusnak a ha
lálon való győzelme előtt. Husvét nélküli ke
resztyénség csonka és befejezetlen keresztyén
ség, melyből hiányzik a zárókő és amelyik 
nem tudja elegendően formálni az életet. Ha 
nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem 
támadt fel. Ha pedig csak erre az életre vetjük 
reménységünket Krisztusba, minden embernél 
szánandóbbak vagyunk . . .

Más volna ez a világ, ha olyan vezető 
emberei és olyan vezető nemzetei volnának, 
akiknek belső világában a húsvéti Jézus aján
dékai élnének. Ez a világ olyan ma, mint Lázár, 
a sírban. Megkötöztetett kezén és lábán, nem 
él aszerint, hogy a bűn és a halál megtöretett 
és új élet, utána pedig örökéletre való feltáma
dás adatott. Nem futnak szívén erőteljesen át 
a hitnek a lüktetései. Ezért nem bír erővel küz
deni bűnei ellen és reménységgel állani a ko
porsók előtt. Szörnyű háromfelé osztottság ez: 
keresztyén, amíg maga élete békességéről és 
elviselhetőségéről van szó, — csak félig ke
resztyén, mikor másokról van szó és nincs ben
ne húsvéti ke*resztyénség erős igazsága, ha sí
rok előtt áll, vagy saját sírja felé tekint.

Ne rontsa senki husvétnélküli keresztyén- 
séggel e földnek a szomorú életét. Hangozzék 
be milliók Lázár-szívébe Krisztus hívó szava. 
Husvét ma is erőt és reménységet kínál abban, 
hogy ma is Krisztus maga áll a sírnak a szé
lén, Ö hív ki onnan és ő  parancsol új életet, 
amikor odamutat erre a Lázár-világra: »(ál
dozzátok meg, — hadd járjon. . .«
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Erős várunk.
(Luther éneke.)

1. Erős várunk az Úristen,
Jó védelemre pajzsunk;

H a balsors tép, más senki sem, 
Csak ő segít mirajtunk.

Most ős ellenünk 
Vív bőszen velünk; 
Szörnyű fegyvere 

Ármánya, ereje:
Nincs ilyen több a földön.

2. E rőnk e harcban kárba vész,
Nem mentené meg éltünk:

De Isten-küldte jó vitéz 
Viaskodik miértünk.

H a kérded, ki az?
Jézus Krisztus az,
S nem más, mint m aga 

A seregek U ra:
Kezében a dicsőség.

3. S ha e világ ördög-hada
Elnyelni vágyna minket: 

Mind hasztalan riasztana, 
Legyőzzük elleninket.

E  világ ura 
S dühös tábora 
Semmit sem tehet:

Az Úr ítélkezett,
Egy puszta szó ledönti.

4. Az ige rendületlen áll,
Hogy őket visszaverje;

Velünk van, értünk síkra száll 
Szentlelke és kegyelme. 

Javunk, életünk,
Nőnk és gyermekünk 
H add vesszen, ha kell, 

ö k  m it se nyernek el: 
Miénk a menny örökké I

Fordíto tta:
V i e t ó r i s z  J ó z s e f .

Jegyzetek
Luther énekének e legújabb fordításához.

Ez a fordítás némi változtatással ugyanaz, amely- 
lyel részt vettem egyetemes egyházunk »Erős vár«i- 
pályázatán. A pályázat tudvalévőén meddő maradt, 
mert abszolút értékű munka nem érkezett be s a 
pályaművek egyike sem bizonyult jobbnak, mint a 
amilyen a Dunántúli Énekeskönyv 256. számú éneke.

A bíráló bizottság ítélete előreláthatólag hosszú 
időre levetette a kérdést a napirendről, de nem 
zárta el annak útját, hogy újabb fordítások figye
lembe vehetők legyenek, ha valamelyik egyházi lap
ban nyilvánosságra kerülnek. Arra kértem tehát la
punk érdemes szerkesztőjét, hogy e módosított szö
vegemet a hozzáfűzött jegyzetekkel együtt közölni 
szíveskedjék. Igazolni kívánom ugyanis, hogy mun

kám, ha csekélyebb értékű is, elődeinél jobban meg
közelítette s a magyar lélekhez közelebb hozta 
Lutherünk diadalmas énekét.

Az ének négy verszakban három részből áll:
a) Isten a mi oltalmunk és erősségünk, (1. v.)
b) Jézust küldi segítségünkre, aki az Igével 

együtt megdönti e világ urait és hatalmasságait. 
(2., 3. v.),

c) Szentlelkével bátorít a küzdelemre s vezet 
a győzelemre. (4. v.).

Az ének szövege nyers prózában:
1. Erős vár a mi Istenünk, jó védőfegyver; ö 

szabadít ki minden szükségünkből, amely most ért 
bennünket. Az ősi gonosz ellenség most vehető 
igazán komoly számba: kegyetlen fegyvere nagy ha
talma és sok csele, nincs a földön hozzá hasonló.

2. A mi erőnkkel semmit se tettünk, sőt csak
hamar teljesen elvesznénk; értünk az igazi férfiú 
küzd, kit maga az Isten választott. Kérdezed, ki 
ő? Jézus Krisztus a neve, a seregek Ura és nem 
más Isten, a harcmezőn ö diadalmaskodik.

3. S ha ördöggel volna tele a világ és egészen 
el akarna nyelni minket, mégse félünk oly nagyon, 
mégis sikerre kell jutnunk. E világ fejedelme, ha 
még oly fanyar is, semmit se tehet velünk, 1 mert 
elítéltetett: egy szócska elejtheti.

4. Hagyják békében az igét, (mert) nem lenne 
köszönet, (ha bántanák); ő bizonyára mellettünk 
van a síkon leikével és adományaival. Vegyék el 
életünket, vagyonúnkat, becsületünket, gyermekünket, 
feleségünket: hadd vesszen oda mind, nekik nincs 
semmi nyereségük, számunkra mégis meg kell ma
radnia a mennyországnak.

Az ének egész anyaga oly tömör, lendületes, zeng- 
zetes hinmnusszá magasztosul, hogy szinte legyőzi- 
hetetlen feladat elé állítja a fordítót. Meg keli küzi- 
denie a bibliai hagyományos szöveggel, az értelmezés 
nehéz feladatával, a megszokottság merev beideg1- 
ződéseivel, a kifejezések páratlan energiájával, a 
verselés hatalmas erejével. Csak ezeknek az aka
dályoknak eltávolítása után juthatunk közelebb ahhoz 
az általános követelményhez, hogy lehetőleg olyan 
legyen a fordítás, amilyennek Luther írta volna, ha 
magyarnak született volna.

A magam részéről megvallom, hogy nekem a 
Tranoscius több, mint 1200 énekének fordítása nem 
okozott nagyobb gondot és fejtörést, mint maga ez 
az egy ének. S mégse mondhatom el, hogy sike
rültnek tartom, mert ez se bírja el a legszigorúbb 
kritikát. Ha bírálóim mégis figyelemmel voltak arra, 
hogy »ut desint vires, tarnen est laudanda voluntas« 
s díjazásra első helyen ajánlották: jóakaratukat há
lás köszönettel fogadom; észrevételeimet pedig úgy 
vegyék, hogy semmiképen nem rekriminálás. hanem 
csupán használni akarás volt a szándékom.

Mindjárt az első versszak első soránál eltértem 
az eredetinek s a használatos fordításnak szövegétől 
és ezzel a könnyebb megoldás helyett a nehezebbet 
választottam. Legyen szabad egy pár szóval meg
okolnom eljárásomat.

1. Luther is eltért a 46- zsoltár szövegétől, 
mert az a német ritmusban nehézkesebben gördült 
volna.

Visszatértem tehát az eredetihez, bár ezzel föl 
kellett áldoznom a jambusverselés simább ritmusát.

2. Az ének alapjául vett zsoltár első mondata: 
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, tehát »erős vá
runk«; ugyancsak e zsoltár 8. verse szerint Jákob
nak Istene »a mi várunk«; a 12. vers szerint »a mi 
oltalmunk« a Jákob Istene. Használatos énekünk má
sodik sorában már jó fegyverünkről és pajzsunk
ról van szó.

3. A régi magyar fordítások hagyománya sze
rint, amely évszázadokon át tartotta magát s a 
reformátusoknál ma is megvan, ez az első sor így 
hangzik: »Erős várunk nékünk az Isten«.

Gyermekkoromban én is így énekeltem az egyéb
ként nem jó szöveget: »Erős vár nékünk az Isten«,
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amit magyarul így kell mondanunk: »Erős várunk 
az Úristen«.

4. Sohase hallottam, hogy énekeljük el az »Erős 
várt« vagy »Erős várat«, mindig csak az »Erős vá
runkat«. Ugyanezt olvastam könyvekben és feliratok
ban is.

5. Főkép az az elgondolás vezetett a változta
tásra, hogy Dávid és Luther nem azt kívánja érzé
keltetni, hogy az Isten mindentől független és min.- 
denkivel szemben közömbös erős vár, hanem azt, 
hogy a miénk, a mi várunk, a mi oltalmunk, a mi 
erősségünk, amint azt fentebb is említettem.

Az első versszak második sorában mellőzöm a 
»fegyver« szót, egyfelől azért, mert a két kifejezés 
egy fogalmat jelent t. i. »védő fegyvert«, pajzsot, 
s a költő a mi küzdelmünknek defenzív oldalát 
hangsúlyozza; másfelől azért, mert a hetedik sor
ban olvasható »Rüstung« ellenségünk támadó fegy
verét jelenti, tehát itt van helyén a »fegyver« szó 
használata. Ugyanezen versszak hivatalos szövegé
nek harmadik és negyedik sora elhomályosítja a 
Biblia és Luther eme szavait: »és igen alkalmatos 
segítségünk a mi nyomorúiságunkban.« Ez a gon
dolatot elszínteleníteni, feláldozni és mással pótol
ni akkor sem szabad, ha egyébként tetszetős kife
jezés kerül helyébe. A »Ha ö velünk, ki ellenünk« 
idézetre gondolok. Ez a gondolat különben is ismét- 
lödik a negyedik versszak harmadik sorában. A vers
szak negyedik sora az első és második után pleor 
nazmus. A hetedik sorban az ellenség nagy hatalmá
ról (erejéről), a nyolcadikban kegyetlen fegyveréről 
van szó; az eredeti »grausam«-nak helyzeti ener
giája nem hagyható figyelmen kívül. A »Not«-ot 
balsors-nak fordítottam nem minden allúzió nélkül 
a mi Himnuszunk első versszakának ötödik sorára, 
hogy ezzel is magyarabbá tegyem e kifejezést az 
eredeti gondolat sérelme nélkül.

A második versszak első és második sorában 
változtattam a szavakat, de megmaradtam az ere
deti gondolat mellett. A harmadik sorban a »rechter 
Mannt« jobbnak láttam »jó vitéz«, mint hős vezér 
kifejezéssel fordítani. Régi énekeink között a »feltá
madt győző vitéz« lebegett előttem.

A hetedik és nyolcadik sor fordításával esett 
eddig a legnagyobb méltánytalanság, félreértés, fél
remagyarázás az eredeti szövegen. »Der Herr Ze
baoth« a zsoltár szerint nem »az ég és föld Ura«, 
hanem »a seregek Ura«, (így nevezi meg Dávid 
kétszer is,) »Isten szent Fiá«-ról szó sincs az erede
tiben, hanem azt mondja Luther, hogy Jézus nem 
valami más Isten, hanem azonos, egylényegü az 
említett Zebaoth-tal, mint maga Jézus mondotta: 
»En és az Atya egy vagyunk«. A többi variánst nem 
is említem, annyira mást mond, mint az eredeti 
szöveg. A kilencedik sor szószerint nem fordítható-

A harmadik versszak hatodik sora valóban ke
mény dió. Itt nevezi meg Luther az ellenséget »e 
világ fejedelmének« személyében, aki a poklot is 
mozgósítja ellenünk. A »wie saur er sich stellt«, a 
»fanyar« meghatározás nem vehető át, jobb akár a 
zordon, akár a dühös, akár a bosszús jelző haszná
lata az előtt a tábor előtt, amely nincs ugyan 
megemlítve a »világ ura« mellett, de bizonyos, 
hogy enélkül még kevesebb eredményt érne el, s a 
következő versszak idevonatkozó helyein, az első 
és a nyolcadik sorban, nem »öt«, hanem »őket« 
említi az író. A zsoltárköltö is azt mondja, hogy »a 
pogányok felrohantak, az országok megindultak«. Ne 
legyen végül dogmasértés, de úgy érzem, hogy mi
kor a nyolcadik sorban Luther azt mondja, hogy »er 
ist gericht«, ez nem azt jelenti, hogy »vár« az íté
let, hanem azt, hogy »megtörtént«. Ez pedig lénye
ges különbség.

A negyedik versszak első sorában a »rendület
len« a Szózatra való emlékezés. A második sort sza
badabban fordítom, hogy az Ige ellenálló és vissza
ható erejét szemléltessem; az értelem azonban nem 
szenved e változtatással. A negyedik sorban az Ur 
Szentlelke és kegyelmének adományai egyenlő nyoma

tékkai állanak egymás mellett, mert a Szentlélek 
bátorít a harcra, a kegyelem biztosítja a harc sike
rét. A harckészséget a »síkra száll« kifejezés jelzi. 
A »dahin fahren lassen« gondolatát szándékosan 
emelem ki erősebb hangsúlyozással, hogy még job
ban kitűnjék a teljes áldozat elszánt felajánlása.

Az értelmi egyezésre, tartalmi hűségre és kife
jezésbeli erőre vonatkozó jegyzeteim után az ének 
ritmusára, jóhangzására és énekelhetöségére kevés 
a mondanivalóm. Luther jambus-verselését sehol se 
váltja fel trochaeus; a versszakok ötödik, hatodik és 
hetedik sorában ritmustörés fordul elő a második láb 
rövid szótagjának elhagyása miatt. Olyanféle jelen- 
lenség ez, mint a magyarban a következő összevoná
sok: az ős(i) ellenség, a rég(i) múlt idők, a gazd(a) 
asszonyok, stb. Magyar jambusaink a páratlan vers
lábakon szabadságot adnak a lassú láb alkalmazására 
s ezt énekünknél az úgynevezett kiegyenlített dallam 
lehetővé, a magyar hangsúly elhelyezkedése sokszor 
szükségessé tette s e licentia alkalmazása nem árt 
a szöveg énekelhetöségének. Különösen áll ez a vers
szakok első szótagjára az 1., 2-, 3., 4., '9. verssor
ban. A szabályhoz alkalmazkodni könnyebb a német 
nyelvben, mint magyarban, mert ott sok az egy
tagú szó és súlytalan elüljáró, míg nálunk a hang
súly az első szótagon van s az »Erős várunk« dalia;- 
ma ezt az első szótagot valamennyinél jobban ki
emeli.

Ismételve hangoztatom, hogy jegyzeteimben a 
hitelesnek kijelentett szöveggel való összehasonlítás
sal nem a saját munkámat értékelem és minősítem, 
mert ez másoknak a feladata volt és lesz; csupán 
azt akarom bizonyítani, hogy a közvéleménynek a 
napirendről levett tárggyal ezután is foglalkoznia 
kell, míg véglegesen ki nem alakul a remekmű tö
kéletes és mindenben egyértékü magyar szövege.

V i e t ó r i s z  J ó z s e f .

A hitszerű oktatásról.
— Válasz Bereczky Sándornak. —

Bereczky Sándor felelete dokumentálja, hogy 
a hit által való megigazulás tanával fogalmilag 
tisztában van. Ebben soha nem is kételkedtem- Azok 
a fejtegetései, melyekben a hit páratlan evangéliumi 
jelentőségéről az Evangélikus Életben ír, olyanok, 
hogy bármelyik tankönyve elején helyet foglalhat
nának, mint a hitoktató és a tanuló számára adott 
utasítás. Ezt örömmel könyveltem el magamnak, mert 
így remélhetönek látszik, hogy megértjük egymást 
s keresztyéni egymás-elviseléssel, békességben szol
gálhatjuk ugyanazt az Urat.

Amit megszívlelhettem, megszívleltem. Ne ne
hezteljen azonban, ha tankönyveit ezek után sem 
tudom abszolút tökéletességgel megírottaknak tekin
teni s ezért feleletére szerény megjegyzéseimet, to
vábbá könyvei hiányossaigára vonatkozó újabb ész
revételeimet röviden papírra vetem s az egyik fő- 
fontosságú egyházi munka, a hitoktatás kérdéseit 
napirenden tartom.

Előre kijelentem, hogy Bereczky Sándor szemé
lye ellen kifogásom soha nem volt (cikkeimben ne
vét sem említettem). Kizárólag a tárgy fontosságát 
tartom szem előtt s nem érdemekért, (mint ahogy 
ez egy elejtett szava szerint — úgy látszik — szo
kásban volt) foglalkozom a hitoktatás kérdésével. 
Hogy mégis az ő egyik könyvéről beszélek az aláb
biakban, ez onnan van, hogy a gyakorlatban az ő 
könyvei a leghasználatosabbak.

Megjegyzéseimet és észrevételeimet a világos át
tekintés érdekében pontokba foglalom.

1. Legelőször is kérdezem, komolyan gondolja-e 
Bereczky, hogy »minden vallástanítás s minden val- 
lástani könyv, bármi néven nevezzék is, amennyiben 
Istenről, Krisztusról, keresztyénekről, egyháztörténet
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ről szól, tulajdonképen hitről, a Krisztusban való 
hitről s a hit cselekedeteiről szól, akár említi a hit 
szót akár nem«. Nem gondolja, hogy ilyen alapon 
a katolikus vagy a református hittankönyveket is 
nyugodt lelkiismerettel használhatnánk hittanóráin
kon? Viszont komolyan gondolja, hogy az ilyen 
elvi alapon »sikeresen« megírt, tehát lutheri szem
pontból színtelen hittankönyvektől lehet mást várni, 
mint azt, amit ma de facto magunk előtt látunk, neveze
tesen, hogy az evangélikusok tekintélyesebb része a 
keresztyénségről ugyanígy gondolkodik s pl. házas
ságkötés alkalmával készséggel ad reverzálist a más- 
vallású fél javára azzal a megokolással,, hogy min
den vallás egyforma, »az egyik tizenkilenc, a má
sik egy híjján húsz«? Remélhetünk így akkora evan
gélikus öntudatot tanítványainktól, hogy a szórvány
ban, idegen vallási környezetben megállják a he
lyüket? Pozitive: Nem gondolja Bereczky Sándor, 
ha betű szerint is többet írna, pl. csak ha úgyis ír 
(.valahol, könyvei előszavaképen) a hit lutheri je
lentőségéről, ahogyan ö ezt az Evangélikus Életben 
kifejtette, akkor könyveinek határozottabb lutheri szí
nezete, karaktere lenne?

2. Azt írja Bereczky, hogy könyveiben, ha nem 
is betű szerint, de lényegileg mindenütt megvan 
a Krisztus-hit páratlan jelentőségének a kifejezése. 
Ha nem betű szerint, akkor hogyan? —, kérdem 
mindenekelőtt. Hiszen azért írunk betűket, hogy a 
betű szellemi tartalmakat juttasson kifejezésre. Vi
szont. ha a betű nem juttat valamit világosan ki
fejezésre, akkor félreértésnek vagyunk kitéve! Az 
ilyen érvelésnek csakis ott van értelme, ahol ki- 
fejezhetetlen, szóbafoglalhatatlan tárgyról van szó. 
Így írhat a szimbolista költő, de nem' a tankönyvíró.

3. Nem lehet szinonimákkal sem operálni olyan 
értelemben, mint arra Bereczky hoz fel példákat. 
A hitet és a Lelket azért említettem együtt, mi
vel a hit felkeltője és táplálója a Lélek. (»Hiszem, 
hogy saját értelmemmel vagy erőmmel nem tud
nék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem 
őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek. . .«) Semmieset
re se engedném meg magamnak azt, hogy a jó em
bert azonosítsam a hívő emberrel, amint ezt Bereczky 
törekszik Noéval kapcsolatban tenni.

4. Azt írja Bereczky, hogy a hit által való meg-
igazulás elve a maga helyén mindenütt megtalálható. 
Nekem az a benyomásom, hogy amikor itt-ott meg 
is található, akkor sem a pedagógiailag indokolt 
helyén. A polgári és középiskolák III. osztálya szá
mára írt könyvéből felsorolja azokat a helyeket, 
ahol szerinte szó van a hitről, továbbá a hit által 
való megigazulásról. Az első hely az, ahol a könyv 
az ősegyházi hitvallási iratokat ismerteti. Szószerint 
idézem az idevágó részt: »Athanasius hitvallása sze
rint: Aki üdvözülni akar, annak mindenekelőtt igaz 
keresztyén hittel kell bírnia. . .  Igaz keresztyén hit 
pedig az, hogy egy Istent három személyben és 
három Istent egy személyben tiszteljünk«. Kérde
zem, micsoda fogalma lehet ezek alapján tanít
ványunknak az igaz keresztyén hitről! Nem mon
dom, hogy Athanasius formuláját ne ismerjék ta
nítványaink, de viszont ettől, különösen az idézett 
résztől nem lehet elvárni azt, hogy tanít
ványaink erősödjenek és mélyüljenek a hitben., 
Vájjon nem sokkal megfelelőbb lenne-e múltkori 
cikkemnek megfelelően az első keresztyének életén 
vagy pi. István vértanú történetén szemléltetni a hit 
mivoltát, mint így egy késői irracionális dogmára 
mutatni reá? A másik hely az lenne, ahol Luthert 
»egy öreg szerzetes a Hiszekegy e szavaira figyel
meztette: hiszem a bűnök bocsánatát«. Luther egész 
terjedelmes életrajzában több helyet Bereczky se 
talált. Kérdem, vájjon csak annyi szerepet játszott 
a hit által való megigazulás tana Luther életében és 
reformátori működésében hogy az egész kér
dést elintézhetnénk azzal, miként tanította Luthert 
»egy öreg szerzetes« a hitre, őt, Luthert, a hitnek 
Pál apostol után a legnagyobb tanítómesterét?! A 
harmadik hely, mely a legkomolyabbnak látszik az,
ahol Bereczky »a reformáció fő hitelveit« ismer

teti. Szól pedig ez a hely a következőképen: »Az 
egyházjavításnak isteni gondviselés eszköze, Luther 
Márton szerzett diadalt Németországban. Vele együtt 
munkálkodtak az egyház megjavításán Svájcban 
Zwingli Ulrik és Kálvin János. E nagy reformá
torok azt hirdették, hogy egyedül Krisztus az egyház 
feje, sem neki helyettesre, sem az egyháznak lát
ható főre szüksége nincs. Egyértelmüleg tanították 
továbbá, hogy egyedül hit által igazulunk meg a 
saját érdemünk nélkül . • .« Itt két jellemző hiba 
van. Az egyik az, hogy Bereczky Luther Mártont 
egy kalap alá veszi a többi reformátorral s nem 
emeli ki Luthernek a hit páratlan szerepének a 
megállapítására vonatkozó elsőrendű jelentőségét. Te
hát megint felekezeti színtelenség a mi rovásunkra! 
A másik hiba az, hogy ez a rész a reformáció tör
ténetének az összefoglalásában található. Nem lett 
volna-e helyénvaló erre Luther részletes életrajzá
ban kitérni s hite értelmére és erejére rámutatni 
pl. ott, ahol Luther Márton wormsi útjáról van szó? 
Azután, nem gondolja-e Bereczky, hogy az össze
foglalásban olyasmiről szokás írni, ami az előző
leg tárgyalt anyagban kifejezetten benne van (ami 
itt nem áll) s hogy éppen ezért a korszakösszefog
lalásokat a tanárok legföljebb elolvastatják, de gyak
rabban teljesen elhagyják? En. aki a középiskolá
ban majdnem mindig Bereczky könyveiből tanultam, 
ezt így láttam s valószínű, hogy másutt is előfordul. 
(Folytatjuk.) Dr- Vető Lajos.

A reverzálisok statisztikája.
Nagy örömmel olvastam az »Evangélikus 

Élet« legutóbbi, 12-ik számában Bakos László 
gondosan írott cikkét a  reverzálisok statiszti
kájáról, melyet szemléltető táblázatok tesznek 
különösen értékessé. A statisztika (magyarul 
számhasonlítás) a jelenkor egyik legjelentősebb 
tudománya, melynek hasznát különösen akkor 
vesszük, ha kellő megértéssel vonjuk le belőle 
a tanulságot. A számhasonlítás tudománya te
hát nem tisztán elméleti, hanem gyakorlati is.

Bakos László cikkéből is sok tanulságot 
m eríthetünk s én jelen esetben csupán a re
verzálisok révén történő ama veszteségeinkről 
akarok szólni, melyeket házasságra lépő ifjú
ságunk férfitagjai részéről szenvedünk. Nagyon 
fontos, feltétlenül nagy figyelmet és m unkaál
dozatot igénylő kérdés ez, melynek súlyát nem 
könnyíti az sem, hogy minden felekezet ha
sonló értelmű statisztikájában fellelhető.

Meglepő, hogy férfi-ifjúságunk házasságra 
lépéskor milyen könnyelműen, milyen egy
kedvű lemondással kezeli hite kérdését éis 
egyháza érdekeit. Pedig sem udvariasság, lse 
lovagiasság, se szerelem nem terjedhet odáig, 
hogy érte m egtagadhassuk hitünket és számí
táson kívül hagyjuk egyházunk érdekeit.

Arra kell törekednünk tehát, hogy ennek 
a kérdésnek minden belső és külső jelenségét 
s legtöbbször káros következményeit megért- 
tessük ifjainkkal. Minden alkalmat meg kell 
ragadni arra, hogy ifjúságunk leikéből k iirt
suk a hitével és egyházával szembeni közöny 
minden csíráját. Lelkészeinknek különösen gon
dot kell fordítaniuk arra, hogy az egyházuk
ban működő* ifjúsági egyesületek minél hatá

sosabb, erőteljesebb hitépítő munkásságot fejt-

■
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seriek ki, különös figyelemmel a férfi-ifjúság
ra, mely sokszor nélkülözi a  hitbeli lébkerős- 
^égel. A sorozatosan rendezett »Evangélikus 
na] ok« egyik főtárgyává kell tenni ezt. a kér
őé-1, mert itt a sürgős orvoslás elmulasztása 
egyházunk részére nagy veszteségeket jelenthet.

£n már hosszú idő óta kísérem aggódó 
figyelemmel ezt a problémát. Van egy terjedel
mes, kidolgozott előadástervezetem is erről a 
kérdésről, az evangélikus ifjúság útja« cí
men,, melyet készségesen ajánlok fel minden 
evangélikus ifjúsági gyűlés és konferencia mű
sorára.

Kérve kérek mindenkit, akiket illet, fog
lalkozzanak méltó komolysággal ezzel a jelen
séggel, m ert itt nagy veszélyekkel állunk szem
ben, melyeket csak gondos és áldozatos, k i
tartó munkával tudunk elkerülni.

K á r o s y  P á l .

Figyelő.
Az Est április 7-i számában egy h ír jelent 

meg arról, hogy a yorki érsek a rra  taníto tta  
ki papjait, hogy egy félórai prédikáció éppen 
elég. Ehhez a hírhez Az, Est, igen fölényes m eg
jegyzéseket fűz. Azt mondja, hogy a protes
táns országokban m ár évekkel ezelőtt észre
vették, hogy a prédikációnak nincs olyan vonzó 
ereje, m int azelőtt, m agyarán szólva »a hívek 
unatkoznak a pap beszéde alatt«. Az Est szerint 
maguk a papok ezt azzal magyarázzák, hogy 
a prédikáció túlságos széles helyet foglal el 
a protestáns istentiszteletben. Régente m eg
okolt volt a  hosszú beszéd. A prédikáció ak 
kor tanított, oktatott és vezetett földi dolgok
ban is. Ma az iskola m agára vállalta ezt a fel
adatot. Ezután így folytatja: »A katolikusok 
ezt igen jól tudják, ezért ott a hangsúly nem 
a beszéden, han?m az egyházi ceremóniákon 
van.A lelket kell megfogni, nem pedig az é r
telmet.«

Gyönyörű példája ez a felületes és felelőt
len újságírásnak. Ennek az úrnak fogalma 
dncs arról, hogy a protestáns' hívek nem szó
rakozni mennek a templomba, amiből nyilván
való, hogy unatkozás sem történhetik velük. 
A prédikáció vonzóerejét nem a redakciókban, 
hanem a templomokban lehet megállapítani. 
Mivel jwdig a protestáns templomok mindig 
tele vannak, az is nyilvánvaló, hogy a prédi
kációnak ma is meg van a vonzó ereje. Az
után tudni kellene, hogy a prédikáció nem 
csak régente tanított és vezetett földi dolgok
ban »is«, hanem a  prédikáció ma is a földi 
életben botladozó embernek szól, aki m ár ré
gen rájött arra, hogy amit az iskolában tanult, 
az ugyan nem igazítja őt el földli élete, de 
kiváltképen lelki- élete problémái között. Ab
ban az egyben van csupán igaza, hogy a lelket 
kell megfogni, nem pedig az értelmet. Csak 
persze itt az a  nagy hiba történik vele, hogy

úgy véli, hogy a lelket az egyházi ceremóniákkal 
lehet megfogni. K ár is vitatkozni vele. Elég, 
ha m egkérjük Az Est szerkesztőségét, hogy 
ne blam álják magukat tovább és az egyházi 
vonatkozású mondanivalóikat valaki mással 
Írassák meg.

Külföldi hírek.
Canterbury és Róma között sokan munkálják a 

közeledést. Akik ezt munkálják, statisztikát is ve
zetnek s azt írják, hogy az utolsó hat évben a Rómá
ért rajongó papok száma 79-röl 942-re emelkedett.

Amerikában 24 nyelven hirdetik az evangélikus 
templomokban Isten Igéjét: német, ó-német, angol, 
zsidó, jiddisch, számnyelv, dán, norvég, svéd, let;, 
észt. finn, lengyel, litván, orosz, tót, cseh, szerb, 
vend. magyar, olasz, spanyol, francia és karácsony 
óta kínai nyelven is.

A világ keresztyénségének száma: 737 millió; 
azaz minden száz emberből 38 keresztyén; 19 kon
fuciánus, 12 hindu, 11 mohamedán, 10 bálványimádó, 
8 buddhista. 1 sintoista és 1 zsidó.

A világ protestantizmusa 838 missziói egyesületet 
tart fenn.

Pozsonyt emlegetik lutheránus körökben, mint 
ahol a legközelebbi Lutheránus Világgyülést tartani 
kellene. (A cél az. hogy Kelet-Európa legyen a 
gyűlés színhelye. Nem tudjuk belátni azt, hogy miért 
nem lehetne a gyűlést Budapesten megtartani. De. 
bár csak négy év múlva lesz ez a nagygyűlés, egyr 
házi képviseleteinknek mindent el kell követni, hogy 
Budapest kerüljön ki győztesen.)

Rigúbun a katolikus akció hatásaképen felállí
tottak egy róm. kát. teológiai fakultást.

Az athéni »Kathimeneri« jelenti, hogy Róma az 
Athén melletti Herakleionban egy nagy épületet épít
tet. amelyben katolizáló intézményeit helyezi el.

Az olasz katolicizmus elhatározta, hogy a szank
ciós politika miatt betegeit nem a francia Lourdesba 
küldeti, hanem az olasz csodatevő helyre: Lorettóba.

A baptisták lélekszámú az egész világon: 11 mil
lió 492Í659. Két év óta az emelkedés 183.810.

A churi kát. püspök eltiltotta híveit az oxfordi 
mozgalom gyűléseinek látogatásától.

Reinlein Konrád. a szudéta-német nemzeti moz
galom vezetője, volt tornatanár, jelenleg képviselő a 
római kát. egyházból áttért az evangélikus egyházba-

A Church Times egyik hirdetése: Vikárius ke
restetik. Előnyben részesülnek azok. akik jó Krikett- 
játékosok.

A csehszlovák evangélikus egyház az iskolák ál
lamosításával iskoláiból 76 felekezeti iskolát vesztett.

A filmszínházak napi látogató közönségszáma 50 
millió. Ebből Amerikára esik a nagyobbik rész-

A németek lélekszáma a világon 93 millió. Ebből 
római kát.: 38-5 millió.

Pozsonijbun a római egyház érsekséget állít fel.
Ragaz zürichi protestáns egyetemi tanár kilépeti 

a szocialista pártból ezzel a megokolással: elveszí
tette vele szemben azt a bizalmát hogy Isten országát 
építette volna.

Oroszországban 18 év alatt 42.000 papi személyt 
pusztítottak el. Ma még 1200 lelkész él ott. de ezek
nek csak jelentéktelen része végez gyülekezeti mun
kát. Evangélikus lelkész csupán nyolc él Oroszor
szágban. f

Az abesszin kormán// kiutasította a kapucinus 
misszionáriusokat.

A bibliafordító Menge professzort 95. születése 
napja alkalmából szeretettel köszöntötte Hi der s for
dításának új kiadása alkalmával elismerését fejezte ki 
vele szemben.

Közli: G. L.
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„Jászsági Evangélikus Ház.“
1936. március 29-e nevezetes napja a jász

berényi evangélikus fiókegyházközség történe
tének. Ezen a napon mondotta ki úgy a 
szolnoki anyaegyházközség, mint a. jászberényi 
közgyűlés a fontos határozatot, mely szerint 
még a tavasz folyamán hozzálátnak a Jászsági 
Evangélikus Ház felépítéséhez-

A hír az evangélikus egyház egyeteme 
szempontjából majdnem teljesen jelentéktelen
nek látszik, de rögtön nem az, ha figyelembe 
vesszük azt a helyzetet, melyben nemcsak a 
jászberényi, hanem az egész jász!-ági szórvány- 
hittestvérek eddig éltek.

Jászság. Eddig  ez a név az evangélikus, sót 
a m agyar protestáns egyház történetében sem 
igen fordul elő. Idevágó földrajzi ismereteink 
felfrissítése céljából hadd em lítsük meg tehát, 
hogy a Jászság az ország egyik legnagyobb 
megyéjének, Jász-Nagykun-Szol nők megyének 
a tekintélyes része. A Zagyva folyó két part
ján, a Tiszától jobbra terül el. Lélakszáma 
88.220, területe 178.800 kát. hold. A lakosság 
csaknem 99 százalékban róni. katolikus, az 
egész területen mindössze 236 ev. él, közülük 
[22 Jászberényben, aminek a m agyarázata azon
ban bizonyára az lehet, hogy a színkatolikus 
és pedig a római egyház szempontjából jó 
katolikus lakosság a beköltöző evangélikusok 
második generációját feltétlenül beolvasztotta. 
A Jászság tehát, egyházunk szempontjából ha
sonlított ahhoz a legveszélyesebb harc téripon t
hoz, ahol minden odakerült hittestvért elvesz
tettünk.

A helyzet akkor változott meg lényegesen, 
amikor — most nagypénteken lesz három éve 
— a jászberényi evangélikusok fiókegyházzá 
alakultak. E ttől fogva istentiszteletek ta rta t
tak, úrvacsora, konfirmáció volt, 8 gyermeket 
kereszteltek s azóta ott m egkötött 3 vegyes
házasságból 4 evangélikus o ltár előtt része
sült áldásban, 3 esetben a mi javunkra kötött 
reverzálissal. Mind a tanítóképzőben, hol 7—í8 
ev. tanuló mindig akad, mind a többi iskolában 
(gimn. polg. fiú-, leányisk., iparostanonc-, ele
mi isk.) megindult a rendszeres hitoktatás. Az 
istentiszteleteken átlag 80 ember vesz részt, de 
gyakran 120-nál is többen vannak jelen.

Elmondható tehát, hogy eleven ev. hitélet 
folyik Jászberényben, melyet csupán egy kö
rülmény zavart eddig igen erősen: az istentisz
teleti hely hiánya, illetve meg-nem-felelő volta. 
Ezidőszerint két év óta kultuszminiszteri en
gedéllyel az egyik állami elemi iskola tanács
termében tartattak  az istentiszteletek. A termet 
az istentiszteletek céljaira szépen be is ren
dezték, harmóniumot, oltárt, szószéket, széke
ket. szerezték be a buzgó hittestvérek kb. 1700.— 
P. költséggel. A tanácsterem re azonban gyak
ran. van szüksége az iskolának s azért a jász
berényi hittestvérek kezdettől fogva vágyódtak 
saját helyiség után, ahol istentiszteleteiket za
vartalanul végezhetik.

Arra gondolni sem mertek, hogy templo
mot építsenek. De e gyülekezeti ház építése, 
melyben istentiszteleteket, bibliaórákat, összejö
veteleket, hittanórákat tartanának, m úlhatatla
nul szükségessé vált. Mivel a mostoha körül
mények miatt már az is kockán forgott, ami 
eddig lelkileg megépült, a hittestvérek számot 
vetettek, ki mennyit tudna gyülekezeti házra 
áldozni. A megajánlások várakozáson felüliek 
lettek. A környék egyik orvosa pl. egyhavi 
fizetését ajánlotta fel. Senki sem m aradt el 
buzgóság tekintetében. Igv a vezetőség elérke
zettnek látta az időt, hogy Jászberény megyei 
város polgármesteréhez forduljon s a várositól 
telket kérjen az építkezés céljára. A 3Q.000 
lakosú, csaknem színkatolikus város nemes, ha
zafias érzületéről tanúskodik, hogy egyik kis 
parkjából 150 négyszögölet ajándékozott a lel
kes kis egyháznak. Igv a vasárnapi közgyűlés 
már a közeli megvalósulás reményével határoz
hatta el az építkezést annál is inkább, mivel a 
szolnoki egyházközség ugyanaznapi közgyűlé
se Alexander lnne alispán, egyházfelügyelő buz
gó vezetése alatt kimondotta, hogy D. Geduly 
Henrik huszonötéves püspöki évfordulója felett 
érzett örömének aképpen ad méltó kifejezést, 
hogy az alkotásban gazdag huszonötévi püs- 
püspöki szolgálatra való gondolással a maga 
részéről a legmesszebbmenő anyagi ás! erkölcsi 
tám ogatásban részesíti a létéért hősiesen és 
diadalmasan küzdő fiókegyházközséget a fon
tos építkezésben.

Így minden remény megvan arra, hogy 
ősszel lesz m ár hajléka Isten Igéjének Jász
berényben. A ház, mely mellett m ajd a templom 
fog felépülni valamikor, »Jászsági Evangélikus 
Ház« nevet viseli, azért, mivel remélhető, hogy 
a szétszórtan élő többi jászsági evangélikus is., 
mint részben eddig, ezután m éginkább oda- 
tartozónak érzi magát.

Áldozatkészségben a jászberényi hittestvé
rek elmentek a legutolsó pontig. Az építkezés 
anyagi feltételei azonban — sajnos — csak 
részben állanak rendelkezésre. De szent lel
kesedéssel mégis belefognak a nagy munkába. 
Hiszik ugyanis, hogy Isten ezután is velük lesiz. 
De hiszik azt is, hogy m agyar ev. egyházunk 
szervezeti hatóságai, jótékony-intézményei és 
egyes tagjai szintén lelkesedéssel tám ogatják 
őket az evangélikus m agyarság egyik legve
szedelmesebb pusztaságának a megszüntetése 
érdekében kifejtett küzdelmükben.

Sorainkat kérő szóval fejezzük be.
Segítsétek jászsági hittestvéreinket! Ne 

engedjétek, hogy ők, kik oly távol vannak a 
nagy gyülekezetektől, csalódjanak azokban, 
akikre annyi szeretettel és vágyódással gon
dolnak! Ha egy tégla vagy akár egyetlen vá
lyog értékét külditek el, azért is hálásak 
lesznek!

(Csekkszámla befizetési lap száma 2.555, 
Jászsági Hitelintézet és Gazdák Bankja, Jász
berény, melyen az adomány célja is feltün
tetendő.) Ür. V e t ő  L a j o s .
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Nem hagyhatom szó nélkül.
1. Úgy hallom, a  m agyar liturgia mellett

a német is készül. Nem tudom, kit bíztak 
meg ennek elkészítésével, talán m ár el is ké
szült. Én azonban még nem láttam  és a lel- 
készi értekezleteken sem volt róla szó. Pedig 
nekünk is volna hozzá szavunk. Előre is jel
zem, tekintve a hazai m agyar nyelvű egyháza
inknak a németnyelvűikkel szemben nagy több
ségét, továbbá a nemzeti egység szempontjá
ból egyes német gyülekezeteinknek lassankénti 
megmagyarosodását s azt is, hogy egy és 
ugyanazon anyaegyház területén párhuzamosan 
magyar és németnyelvű gyülekezetek is előfor
dulnak, hogy a német (avagy tót) liturgiának 
is a  m agyarral teljesen egyeznie kell- H a szük
séges, még a m agyar énekeket is le kell for- 
díttatni. Ha m ár egységes ev. liturgiát akarunk, 
akkor ennek sikerét, az előbb említettek fi
gyelmen kívül hagyásával, egyetemes egyhá
zunkban el sem tudom képzelni. H a másként 
nem lehetséges, legalább a nem m agyarajkúak 
részére ilyet is ki kell adni, m ert igen sok 
nemzetiségi vidéken működő lelkész, — amint 
többektől hallottam — m ár az egység és a 
hazafiasság szempontjából is, csak ezt vezetné 
be. Az egységes evang. öntudat kimélyítése, 
a lelkek testvéri összefogása érdekében is ha
szonnal járna, m ert a  nemzetiségi vidékről 
m agyar gyülekezetekbe letelepedő hívek, az it
teni istentiszteleten is m indjárt otthon éreznék 
magukat. ;

2. Az egyetemes m agyar énekeskönyv mel
lett meg kellene kezdeni a munkát, (én már 
évek óta gyűjtöm  az adatokat) egy egységes 
német énekeskönyv megszerkesztésére és kiadá
sára is, mely hazai viszonyainknak megfelel s 
felölelné a gyönyörű szép, m agyar eredetű 
énekeinknek is németre átültetését. Kérjük az 
előkészítő bizottságnak m ihamarább kineve
zését.

j ® | H Í R E K .  I ® |
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HUSVÉT VASÁRNAP.
Márk ev. 16:1—8.

A húsvéti evangéliom az uj teremtés öröme. 
Alapja s betetőzése az Ur uj világának. Isten szépnek, jó
nak, tökéletesnek teremtette, az ember elrontotta, 
,s akkor az Ur újrateremtette, megváltotta azt.

Nagypéntek után gyász maradt csak, könny, szo
morúság és rom. Husvétkor egy megnyílt sír prédi
kálja az uj élet ismeretlen Ígéreteit. A halott feltá
madott, azóta minden félelem vége az öröm. Aki el
ment, visszajött, nem válhatnak hát úgy el az em
berek, hogy többé ne találkozzanak. Akik rettegtek, 
hősökké lettek, hirdettessék ezért husvét öröme a 
remegő embereknek. Akik kételkedtek, bizonyossá
got nyertek, győződjék meg ma megint a világ az

Ur felöl; sokan várakoztak, s türelmük nem lett 
hiábavaló, reményük betölt.

Nem is szót a husvét üzenete a büszke, I Hit or, 
győző embereknek. Építsenek vas és aranytrónusokat 
az övit ág üszkös romjain, s gyönyörködjenek alkotá
saikban. Majd az Ur gondot visel rájuk is az Ö igaz
sága szerint. De szóljon csak, szóljon a diadalmas 
öröm a Máriáknak, Pétereknek, az emmausi vándo
roknak, minden reménytelen, összetört embernek, 
mert benne megjelenik újra az Ur, s megépíti az ö 
szívükben is a megváltott világot: az Isten országát.

— Lelkészavatás. D- Kovács Sándor április 5-én 
a székesfehérvári templomban lelkésszé avatta és 
szolgálatra beosztotta Benczúr Zoltánt a béri, Mát is 
Istvánt a székesfehérvári gyülekezethez, Sztovicsek 
Gusztávot pedig missziói segédlelkésznek az Eszter- 
gom-dorogi missziói körbe. Délután böjti este volt a 
templomban, melyen ugyancsak D. Kovács Sándor 
püspök tartott böjti elmélkedést.

— Sztranyavszky Sándor — Kossuth Lajos egy- 
házfelügyelöi székében. Kossuth Lajos, az evangéli
kus egyház nagy fia évtizedeken át, száműzetésének 
ideje alatt is viselte a nógrádmegyei sámsonházai 
egyházközségnek »örökös főfelügyelői« tisztségét. 
Ugyanennek a gyülekezetnek volt a lelkésze a nem
rég elhunyt Kiss István püspök és meghívott paró- 
chus-lelkésze az üj dunáninneni evangélikus püspök, 
D. Kovács Sándor. A sámsonházai egyház világi 
elnöki, felügyelői székét a gyülekezet most felaján
lotta Dr. Sztranyavszky Sándor képviselőházi elnök
nek, aki azt elvállalta. Másodfelügyelővé ugyanak
kor az új felügyelő fiát, ifjabb Sztranyavszky Sán
dort hívták meg. A két új felügyelő beiktatása május 
végén, D. Kovács Sándor püspök paróchusi beik
tatásával együtt fog megtörténni.

— Mellékletünk. Lapunk előfizetőinek, amint ezt 
jeleztük, lapunk húsvéti ajándéka gyanánt megküld
jük a Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet 75 éves 
jubileumáról szóló emlékfüzetet. Külön is felhívjuk 
a figyelmet az emlékfüzet boritéklapjának belső ol
dalán lévő hittestvéri kérelemre. Ne legyen az puszr 
iában elhangzó szó. Ne feledkezzünk meg egyhá
zunknak legrégibb, bár csendben, de mégis áldáso
sán működő szeretetintézményéről. Húsvéti ünnepi 
áldozatainkból juttassunk a Gyámintézetnek is egy 
részt.

— A budapesti evangélikus rendőrök április 6-án 
a deáktéri templomban vették a nagyheti úrvacsorát, 
melyet D. Raffay Sándor püspök szolgáltatott ki- 
Megjelent Dr. Tomcsányi Kálmán belügyi államtit
kár és Dr. Ferenczy Tibor főkapitány, valamint a 
rendőrségi tisztikar evangélikus tagjai teljes számban.

— A kemenesmihályfai egyházközség egyhangú
lag Mesterházy Sándort hívta meg lelkészül.

— Felügyelőválasztás. Az aszódi ev egyház fel
ügyelőjévé Traeger Ernő miniszteri tanácsost válasz
totta meg.

— Gáncs Aladár síremléke. Missziói egyesületünk 
és a pesti vallástanárok testületé közösen elha
tározta, hogy kedves halottjának. Gáncs Aladárnak 
síremléket állít fel. Tekintett arra, hogy Gáncs Ala
dárnak a két testületen kívül is számos kapcsolata 
és barátja volt, ezúton kérünk mindenkit, aki ehhez 
az e miékhez hozzájárulni kíván, filléreit 16.188 sz- 
csekklapon, vagy Rimár Jenő, Bpest VII., Gizella-út 
28. címére (G- A. síremlékére megjelöléssel) utalvá
nyon befizetni szíveskedjék. Az adományokat a Misz- 
sziói lapokban nyugtázzuk.
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— A budapesti középiskolák összes evangélikus 
növendékei április 2—4. napjain a Deák-téri templom
ban hiterősítö csendes napokon vettek részt, melyek 
úrvacsoraosztással végződtek.

— Ózd. Az utóbbi hetekben mozgalmas napjai 
voltak az ózdi gyülekezetnek. Erős Sándor, a Kér. 
ifjúsági Egyesületek evang. titkára tett egy hétig 
tartó látogatást az ózdi és környéki ifjúsági mun
káknak az erősítésére. Később Egyed Aladár szegedi 
esperes tartott beszédet Ózdon és két fiókegyhází- 
községben. A legutóbbi napokban pedig Mar-Johannes 
Tamás asszír evang. lelkész tett háromnapos kör
utat az ózdi gyülekezet területén több előadást tart
va. Húsvét előtt két vasárnapon az Ifjúsági Luther 
Szövetség tagjai adták elő Farkas Mihályné »'Hus- 
vét« című darabját. A nagyhét minden estéjén elő
adások voltak, melyeket gyönyörű passiói énekeink
nek többszólamú éneklése tett nagyon hangulatosakká.

— Segédlelkészáthelyezés. D- Kapi Béla püspök 
Balogh István pápai és Rónay Zoltán uraiujfalui 
segédlelkészeket kölcsönösen áthelyezte.

— Házasság. Kesztler László, a deáktéri test
véregyházak pénztári ellenőre e hó 5-én vezette 
oltárhoz a deáktéri templomban Buránszky Erzsébetet.

— Hangverseny. A Fasori Ev• Jótékony Nöegylet
szegényeinek javára április hó 19-én, este fél 9 órai 
kezdettel a Zeneművészeti Főiskola nagytermében 
művészi hangversenyt rendez, melynek támogatását 
szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe. A hang
verseny műsora a következő. Bevezető beszédei 
mond: Kemény Lajos esperes, elnök. Gárdonyi Z-: 
Prelude, Dubois T.: In Paradisum. Antalffy D.: Faunok 
tánca: előadja: Peschko Zoltán orgonaművész; Ker- 
pely: Álom, Bossi: Scherzo: előadja: Kerpely Jenő, a 
Zeneművészeti Főiskola tanára. Händel: Ária, Schütz: 
Zsoltár: előadja: Basilides Mária a m. kir. Operaház 
tagja. Tartini: Ördögtrilla: előadja: Dullien Klára
hegedüművésznö. Tompa Mihály: Forr a világ, Áb
rányi Emil: Erős hit: előadja: Lehotay Árpád a 
Nemzeti Színház tagja. Liszt: XIII- Rapszódia, Doh- 
nányi: Ruralia Hungarica: előadja: Faragó György 
zongoraművész. Az egyes számokat zongorán kí
séri Rieger Tibor zongoraművész. Jegyek a fasori 
lelkészi hivatalban kaphatók.

— A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet 
kéri híveinket, hogy a Gyámintézet házi- és központi 
gyűjtésére s egyéb céljaira felajánlott adományokat 
a cél megjelölésével a Gyámintézet pénztárába, (Bu
dapest, IV., Deák)-tér 4-) beküldeni szíveskedjenek. 
A pénz küldemények beküldhetők postautalványon, 
vagy csekklapon: 4224. sz- »Evangélikus egyházi 
pénztár, Budapest« címre, mely utóbbi esetben a 
csekklap »értesítő-lap—ján feltüntetendő, hogy a kül
demény a Gyámintézet részére küldetett.

— Beliczay Gyula emlékhangverseny. A múlt szá
zad romantikus korában alig van nagy magyar zene
szerzőnk. Ez a kor még nem élvezhette az 1875-ben 
alapított Zeneakadémia áldását és irányító befolyá
sát a komoly muzsika fejlődésére. Kétszeresen 
kell tehát megbecsülni ennek a kornak magyar ze
neszerzőit. Egyik szorgalmas és nagytehetségü tag
jának, az evangélikus Beliczay Gyulának centenáris 
hangversenyét vasárnap rendezte az Angyalföldi Lu
ther Szövetség. Bemutatott műveiből magasan kie
melkedik a beethoveni szárnyalású zongoratrió, Or- 
szágh, Zsámboky és Váradyné Beliczay Ilona 
interpretálásában. A népdalokat M- Medek Anna 
ragyogó művészetével tolmácsolta. Országh Tivadar 
művészi hegedüszámaival, Zsámboky Miklós szép 
csellójátékával, Faragó György brilliáns zongorajá
tékával, Várady Ferenc (Beliczay Gyula unokája) és 
Szentmihályi Tibor szép énekszámaival vitte sikerre 
Beliczay egy-egy szerzeményét akinek munkás
ságát Károsy Pál író méltatta. Peschko Zoltán méltó 
alkalmazkodással kísért. A közönség mindvégig lel
kesedéssel és élvezettel hallgatta a szép műsort.

' — Bécsi evang. lelkész egyetemi hallgató fia a 
nyarat Magyarországon szeretné tölteni ev. család
nál. Szívesen tanít németül, franciául és kezdőket 
angolul is. Érdeklődők forduljanak Marcsek Jánosné, 
Ózd, címére. <

— Nyugdíjas tanító-házaspár Karintia szép he
lyén jómódú szülők evang. gyermekét, 6 évestől, 
német nevelésre elfogadja, anyai bánásmóddal és 
igen jó ellátással a nyárra vagy hosszabb időre is. 
Kertes nagy lakás,. erdő, tó a közelben. Családok 
részére is kitűnő nyaralási alkalom. Megkeresése
ket »Saját gyermekként« jeligére a kiadóhivatal 
továbbít.

— Krisztus mentő hatalma. Ez a címe annak a 
könyvnek, amelyik husvétra megjelenik a Bethánia- 
könyvkereskedés kiadásában, (Budapest. VIII., Gyulai 
Pál-u. 9 ). Hadley Sámuel, a newyorki iszákosokat 
mentő misszió vezetője írta és Horeczky Béla ev. 
lelkész fordította. Maga az író is az élet legmélyén 
levő, a szenvedély rabságában már majdnem tönk
rement iszákos volt, mielőtt Krisztus mentő hatalma 
megragadta öt. Aki husvétig beküld fenti címre 1-40 
P-t, az bérmentve megkapja a könyvet. Bolti ára 2 P-

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programra ja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilág ősit ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Konfirmációi ajándéknak: Ujtestamentom. Görögből 
fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben P. 6.— 
imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben 
P. 3-50. Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P —>70. 

Megrendelhető:
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest IX., Ferenc-körút 19—21-

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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Ü N N E P  UTÁN.
A nagyhét drága és komoly napjai el

múltak. Olyanok is meghallották a hívó harang
szót, akik máskor nem veszik észre. Megtel
tek a templomok. Olyanok is elkomolyodtak, 
gyarlóságaikra gondoltak, a kereszt közelsé
gébe vágyakoztak, akiknek napjaiból sok szo
kott elfutni anélkül, hogy eszükbe vennék bot
ladozó életüket. Megindultak a hosszú' sorok 
az úrvacsora oltára felé, hogy közösségüket ke
ressék a Krisztussal és az általa szerzett ke
gyelmet megérezzék a szívükben. Mint drága 
tavaszi napsugár, úgy ragyogta be a nagyhét 
végét a húsvéti fényesség, hogy azok a szívek, 
akik békességet nyertek, menjenek tovább új 
és jobb életnek a reménységére.

Azután az ünnepek elmúltak. A gyermekek 
visszatértek az iskola padjai közé, a család
anyák a háztartás gondjaihoz, a kenyérkeresők 
a munkához. A mezőkön, dombokon, falvak
ban és városokban folyik tovább a mindennapi 
élet. És akár egy temető dombjáról, vagy akár 
a Janoshegyről nézel az egymásmellé épített 
házakra és gondolsz a bennük élő emberekre, 
felmerül a kérdés: Isten atyai szeretetének és 
Krisztus dicsőséges megváltó munkájának mi
lyen bizonyságtételei és mennyi szívben fogják 
tovább élni átformáló jelentőségüket?

Vájjon azok közül a szívek közül, amelyek 
bűneikre döbbentek és mulasztásaikra ismer
tek, hányban lesz erőssé a jóvátétel vágya? 
Aki családi életének nem eléggé felelősségtel
jes gondozása miatt érzett szégyenkezést, jobb-e 
még most is otthon, vagy megint tűnik a jó
feltétel és visszazökken minden a régibe? Váj
jon azok, akik a templomban úgy érezték, hogy

jó ott nekik és kifogyhatatlan áldásaihoz több
ször kellene visszajönni, fognak-e többször jön
ni? Akik előtt ismét megbizonyosodott, hogy az 
egyház a Krisztus teste és azt nem csak akkor 
kell megbecsülni, amikor ad, hanem akkor is, 
amikor kér és hogy valami keveset mindig 
lehetne odaáldozni az egyháznak az időből, a 
munkából, az áldozatból és megvédésből is, fog
nak-e többet tenni ezután? És akik azzal jöttek 
ki a templomból, hogy ezt a darab földet, 
amelyen magyar templomok épülnek,, magyar 
szavakból összefűződő énekek és imádságok 
hangzanak, jobban és önzetlenebbül, fájdalma
sabban és mélyebben kell szeretnünk, mint ed
dig, mert olyan beteg és olyan gyenge, össze 
tudják-e olyan erősen kötni fájó magyarsá
gukat és nagyheti hitüket, hogy a kettőt és 
mindkettőnek jövendőjét erős reménységgel 
odahelyezik Isten kezébe?...

Zöldül a vetés, virágzanak a gyümölcsfák, 
suhan a tavaszi szellő és ezekre a kérdésekre 
— hála Istennek — számszerűleg nem tudunk 
felelni. Mert ha csak az emberi szívek sarja- 
dását akarjuk látni,, éppen úgy láthatatlan az 
nekünk, mint hogy a fűszál mennyit nőtt egy- 
egy napfényes óra alatt. És mégis nő. Az ün
nepek visszatérnek, elmennek és újra visszatér
nek. Ugyanúgy éltetik a lelkek láthatatlan ve
téseit, mint a jövő-menő telek és tavaszok. 
Ugyanaz a teremtő, kormányzó és fenntartó 
gondviselés él felettük. Isten kezében van min
den. Bizton tudjuk, hogy amint a leginsége- 
sebb esztendőben is mégis terem búza a szán
tóföldön és gyümölcs a fán, az ö  vetése és 
aratása közöttünk soha meg nem szűnik. Min
den gondotokat reá vessétek.
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Lélekhalhatatlanság 
vagy feltámadás?

Papiak, 1936 husvét ünnepedben.

Kedves Uram-Öcsém! Szívesen olvastam 
a szolgálat buzgóságával teljes leveledet. Jól 
esik látnom, hogy az én szeretett unokaöcsém, 
ároni családunk legifjabb lévitája, mennyire 
szereti az U r házában való lakozást. Kívánom 
is tiszta szívemből, találd meg papi tisztedben 
telkednek nyugalmát, híveidnek szeretetét és 
egykor m ajdan a m agasságos menny béli Is
tennél telkednek üdvösségét.

Hogy m agam ra fordítsam  a szót: bizony 
sok nehézséggel kell megbirkóznom az életben. 
Az ekklézsiabeli munkálkodásomban az erő t
lenedé test m ár eléggé megvisel s nem tud 
mindenben engedelmeskedni a lélek készségé
nek. Hiszen tudod, hogy a minap ünnepeltek 
híveim 40 éves papi szolgálatom elérkezte a l
kalmából. A Te leveledet, melyet ez alkalm a
tossággal tettél postára, vettem és Néked na
gyon köszönöm a benne foglalt jókívánságokkal 
egyetemben. De tudod fiam, ma m ár sok dolgot 
más szemmel nézek, mint régente. A gazda
ságban sincs ina már olyan Örömöm, ’ mint 
egykor. Sok utánjárást igényel a föld és 
én bizony inkább itthon üldögélek, sem mint 
a cseléd után néznék. Jól teszed, fiam, hogy 
árendába adsz ki mindent, legalább a papi stú
diumokra több időt juttatsz M agadnak. Én 
m ár csak a régiekből élek. Az evangéliomi 
szentleckéket betéve tudom és róluk szóló m a
gyarázataimat némelyes alkalmi részletekkel 
szövögetem által. Helyesen teszed, hogy a kom 
m entárok véleményét is tekintetbe veszed, ami- 
által is elmélyíted m agyarázataidat. Igaz, 
nekem is meghozza a posta egyházi lapjainkat, 
de m ár nehezemre esik ezeket az új írásokat 
követgetni gondolatjaikban. Éhez kapcsolódva 
jut eszembe valami, amit szeretnék Neked fiam, 
megírni. H át hol is kezdjem?

Bizonyosan Te is észrevetted a »Keresztyén 
Igazság« című lapunkban azt a cikket, mely 
szakavatott toliból husvét alkalmából íródott 
a halálról, a halhatatlanságról és a húsvéti 
hitről. Ezek a hitigazságok engem m ár csak 
korosabb létem m iatt is közelebbről érintenek. 
Elolvastam hát az értekezést figyelmességgel. 
Éis itt van valami, amit nem hallgathatok el, 
ami engem is erős gondolkozásra késztet. Ne 
vesd meg Bátyád egy-némely megjegyzését.

Úgy indul ez a cikk, mint ahogy én is 
szoktam prédikálásomban szólni a halálról. N a
gyon szükséges is ez a téma, hogy azt gya
korta a hívek elé vigyük. De nézd, egészen m eg
zavarodtam, mikor a  halállal szemben elejteni 
láttam  azt a legerősebb érvet, melyet a  szülői 
házból, az elemi iskola és az akadém ia padjai
ból hoztam magammial, t. i. a lélek halhatatlan
ságának fenséges keresztyén tanát. Igaz, hogy 
a végén a húsvéti Evangélium fényébe helyez

a cikk mindent, amelyről husvét napjaiban bő
ségesen megemlékezek én is magyarázásaim
ban, mégis, tudod fiam, nem látom át a lé
lekhalhatatlanság üdvigazságának ilyetén fél- 
retolást. Csak egy-két pontozatra mutatok reá. 
Mi lesz a teremtésről vallott felfogásunkból, 
ha a lélek nem halhatatlan? Negyven éve ta 
nítom az oskolában és szólom a szószékről a 
belénk lehellett, isteni, halhatatlan lélek tanát. 
Ezt azt isteni szikrát most ezek után meg kel
lene tagadnom. Akkor pedig kérdezem: gon
dold csak meg: mi az, ami az em bert az ál
latok alacsony világa fölé emeli? Eddig úgy 
prédikáltam és magam nak is legszentebb hi
tem, hogy a belénk szállt halhatatlan lélek az, 
ami az állatokéhoz hasonló testet emberré és 
a teremtés koronájává teszi. Ebből folyt az is, 
hogy szüntelenül azt hangoztattam  és papi 
testvéreim is azt tették velem együtt, hogy az, 
ami érték bennünk, éppen a lélek, mely az ér
zéki testtel nem osztozik a rothadás törvényé
ben. A rra intettem, hogy ezt a lelket becsüljük 
meg, tartsuk meg tisztaságban és szentségben, 
hiszen ez egy darab Isten Leikéből, melyet ö 
visszavár tőlünk. Koporsók mellett ezzel a h it
igazsággal vigasztaltam az elszomorodott lel
keket. Milyen szépen is hangzik a temetési 
formulában: »legyen por az, ami porból vé
tetett és hamu, ami hamuból vétetett, de a 
lelkét Uram, mely belőled vétetett, vedd m a
gadhoz és üdvözítsd.« Nem tagadhatja senki, 
hogy a feltámadás hitének is dicső hely jut 
még emellett a hitigazságok sorozatában. H i
szen a nagy ítélet napját a feltámadás fogja 
bevezetni, amikor is a halhatatlan lélek be
költözik örökkévaló dicsőséges testébe.

Ezek után, azt hiszem, értesz engem, ha 
azt ..mondom, hogy negyven évi papi fungálá- 
somat látom halom ra dönteni a lélekhalhatat
lanság örök szép tanának ilyetén m egtagadá
sával. Ti fiatalok, fiam, látom, minden téren 
könnyedén félreteszitek a régi útakat. Hallgass 
azért most az egyszer rám és ne vesd meg 
Bátyád aggodalmait.

De igen el is kanyarodtam. Befejezem sa
raim. Csak még arra  kérlek, írjál máskor is 
és ha úgy találod, írd  m e g ' majdan áz|t is, 
mint is vagytok ti fiatal papi generáció a lé
lekhalhatatlanság szent eszméjével, melyről jó 
ám azt tudnunk, hogy nagy eleink a  raciona
lizmus pusztító századában ezt is a  m aradandó 
keresztyén hitigazságok közé számolták, melyek 
erősen tanítandók és megőrzendők.

Igaz, ha befejezted a konfirmációi oktatást, 
gyere el és látogass meg bennünket, szívesen 
és örömmel várunk feleségemmel..

A mennybéli jóságos Isten áldása legyen 
Veled mindenben. Szeretettel köszöntelek

B á t y á d .

Senki se tudna gyermekibb és egyszerűbb 
módon beszélni, mint Krisztus és Ő mégis meg
szégyeníti az összes doktorokat. Luther.
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Luther megérkezése Wormsba.
Molo Walter: »Mensch Luther« c. könyvének sajtó 

alatt lévő fordításból.

Mindenki lábujjhegyre á llt
Olyan csend támadt egyszerre, hogy csak 

a néma kék ég alatt, a magas tornyok körül 
röpködő sólymok éhes vijjogását lehetett hal
lani. Valami fehérség lebegett a magasból le
felé, mint földreszálló, óriás, hófehér galamb. 
Egy kéménybe kapaszkodó pékinas köténye 
volt, amellyel előbb integetett. Az öreg szerzetes 
és a diák leszálltak a homokfutóról.

A kocsiból ekkor egy tudósnak öltözött úr 
tűnt elő, ki kezét az utolsó bentülő felé nyúj
totta, hogy a kiszállásnál segítségére legyen.

Az lesz a bátor szerzetes!
A tömeg lélekzetét visszafojtva, tátott száj

jal leste minden mozdulatát.
Középmagas, sovány, szögletes vállú szer

zetes szállt le gyorsan a kocsiról. H ófehér csu
hát. viselt. Ráismertek a képek- és röpcédulák
ról. Luther volt. Azonnal eltűnt a Johannita- 
udvar kapuboltozata alatt, még mielőtt a ha
talmasan nekilendült üdvözlés, ujjongás és él
jenzés kitörhetett volna.

Az embertömeg utána tódult, m intha el 
akarta  volna gázolni az épületet. De a vértesek 
visszaszorították a sötét kapu alól. Eleven vé
dőfal képződött a szerzetes mögött, ki fel
sietett a recsegő falépcsőn és eltűnt.

A kaput becsapták, el reteszelték.
— Erre, doktor úr! — hallatszott egy 

hang az épület félhomályában. Ajtó nyílt, vi
lágos lett. Luther hosszúkás, magas faburko
lattal ellátott szobába lépett. Halvány fény szű
rődött a helyiségbe, apró ablakok vastag üveg
lapjain át. Fű és lóhere illata érzett.

— Itt biztonságban vagy doktor úr! Jobb 
helyet nem tudtunk felhajszolni. Minden ház 
zsúfolva van, még a padlások is. Isten oltal
mazzon !

Kellemetlenül éles, kínosan ható kacagás 
hangzott fel. Ijedten, védekezésre készen for
dultak meg. Magas, sovány férfi állott előttük. 
Kopott bőrgallért, szűk nadrágot viselt. Hosszú, 
vöröses szakálla volt. Szétvetett lábbal, fenye
gető állásban, szúrós, szemtelen tekintettel né
zett a kiközösített szerzetesre.

Egy pillanatig mély csend volt.
A markáns arcú, sovány szerzetes és a 

magas növésű lovag végigm érték egymást. A 
barát nagy szeme fényleni kezdett. Fehér fény 
lobbant fel benne, majd ismét kialudt. H átat 
fordított a lovagnak.

— Ilyen pompás szobácskára nem is szá
m ítottam. Azt hittem, m indjárt megvasalnak, 
kínnadra visznek.

— Még ezt a szobát is meg kell osztanod 
— mentegetődzött egy kis alacsony, választé
kosán öltözött lovag. — U titársaidat a sön- 
iésben és a pincében helyeztük el. Valóságos 
galambdúc ez. A szállást velem és Kriechingen

úrral, a »szomorú gy erty á iv a l kell megoszta
nod.

— Schott, fogd be a szád! — csattant 
fel a bőrgalléros, hosszú alak, öklével fenye
getőzve.

Luther a vitának nevetve véget vetett. 
Szalmazsákok feküdtek a fényevesztett padlón, 
azok egyikére leült. Egyik sovány lábát a m á
sikon keresztbevetve mezitlábra húzott, szoros 
szandálját kezdte bontogatni.

— H agyjuk a tiszteletreméltó doktor urat 
egyedül — ajánlotta a kis lovag — még nagyon 
fáradt, megviselt.

M eghajoltak, elindultak az ajtó felé. De 
Luther visszatartotta őket.

— Ej — kiáltott, miközben kirázta szan
dáljából a kocsiban belekerült szalmaszálakat 
— a m egégetésig vagy felnégyelésig még ki
bírom.

Az ajtó mellett állók összenéztek, aggódva, 
megütközve. Tekintetük elárulta, amit eddig 
titkoltak egymás előtt. Egym ástól vártak ta 
nácsot, bíztatást.

M ert csalódtak. Egészen másnak képzelték 
azt, aki Krisztus tanainak m egtisztításáért és 
Németország m egm entéséért küzd. Másnak kép
zelték külsejét, első megjelenését.

Ez csak egy kis parasztos szerzetes, ki te
hetetlenségében vígnak mutatkozik. Talán azért, 
m ert fé és zavarban van. Nincs rajta  semmi 
hősies, semmi titáni vonás.

Gyengének, jelentéktelennek, jám bornak 
látszik.

Zavartan nézték az összetaposott friss fü
vet és virágokat, melyekkel hősük tiszteletére 
a padlót behintették. Mint körmenet alkalm á
val az útvonalat, melyen az oltári szentséget 
viszik. i

Nevetségesnek tűntek fel önmaguk előtt.
Luther csontos arca is elvörösödött. Ton- 

zúrás fejét mélyebben lehajtotta. Tonzúrája oly 
nagy volt, hogy sötétbarna hajából csak kes
keny csík m aradt körülötte. A jelenlévők k í
nos hallgatása közben, mit teljesen megértett, 
ismét befűzte szandálját. A kis lovag ismételt 
intésére most mindenki elhagyta a szobát.

Luther mélyen lehajolva tovább babrált 
szandálja szíjján, feleslegesen hosszú ideig. 
Szinte megkönnyebbült, mikor valaki vállát 
érintette. E rő t vett magán, felemelkedett. Arca 
beesett, sápadt volt. Tekintete bizonytalan, sze
me körül kékes karikák.

— Doktor úr — szólalt meg a kis lovag — 
látom tudod, hogy ügyed rosszul áll. M ár el
ítéltek.

Luther hirtelen összekulcsolta két sovány, 
nagy kezét; átfogta a térdét szorosan. így 
legalább nem látszott, mennyire reszket a keze.

— Miért jöttél ide? — kérdezte a kis lo
vag szomorúan.

Luther nyersen válaszolt: — Isten ide ta
szított.

— És mi történik, ha a császár kiszolgáltat 
a pápa embereinek? Választófejedelmünk
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ugyancsak aggódik emiatt. Arcod is eltorzult, 
vértéiért. Doktor úr, ne hagyd el magad!

— Légy nyugodt: Krisztus U runk ad ne
kem erőt minden m ártirium  elviseléséhez.

— Talán m ár nem is rendelnek a birodalmi 
gyűlés elé?

Luther arcából megint lefutott a vér. Még 
ijesztőbben, mint az imént. Egészen hamuszür
ke lett. A kis lovag m ár alig állt a lábán,.

Luther elmosolyodott. Mint beteg, de na
gyon jó gyermek, ki maga akarja  kierőszakolni 
a gyógyulást. Mikor megszólalt, az előbbi éles, 
pattogó hang helyett mélységes nyugalommal 
beszélt.

— Remegésem amellett bizonyít, hogy 
gyarló ember nem állhat meg Isten segítsége 
nélkül. Nyugtasson meg az a tudat, hogy Is
ten mindenkiben, tehát, bennem is, árva em ber
kében is benne él. Ha Ő szükségesnek látja, 
éppen általam fog erről bizonyságot tenni.

H irtelen felállt. Minden mozdulata erőre 
vallott. A szobába egy inas lépett be. Nagy, 
fehér kötényt hordott dereka körül. Gőgös fej- 
tartással a szoba közepén lévő asztalt kezdte 
m egteríteni. Komoly buzgalommal végezte fel
adatát, rá sem nézett az eretnekre. De titokban 
nagy érdeklődéssel sandított felé.

Luther vállat vont és az ablakhoz lépett. 
Felnézett a beborult égre.

Az inas ónkupákat állított az ■ asztalra, 
megfelelő távolságra egymástól. Nem figyeli 
oda, egyet-kettőt majdnem a levegőbe állított 
az asztal melleit. Megcsóválta fejét, minden em 
beri értelemben kételkedve. Micsoda hűhót 
csaptak! Mire való volt az a lárm a ez ágról- 
szakadt szerzetes körül? Ezért teltek meg az u t
cák és álltak a korcsmák üresen? Az egyházi és 
világi fejedelmek hónapok óta e kiéhezett ba
rát m iatt tám adják egymást? Em iatt pangnak 
az üzletek, van minden házban veszekedés, vita, 
zűrzavar? Azért isznak estéről-estére keveseb
bet, mert folyton m arakodnak e fajankó miatt?

Addig csóválta kótyagos fejét, m íg egy 
tányért szerencsésen földre ejtett. E rre  a  ki
közösített eretnek hozzáfordult:

— Csak teríts tovább nyugodtan, jó em
ber — szólt barátságosan — ugyancsak éhes 
vagyok.

Most megszólalt Schott is: — H a nincs 
kifogásod ellene, néhány úr velünk ebédel. 
Boldogok lesznek, ha megismerhetnek.

Luther hangosan, harsogva felkacagott. 
H angja nyers volt, m intha nem lett volna jó
zan. Mint egy vad diák, vagy paraszt, ki a 
búcsún kiabál. A kis lovag össizerezzent, arcáról 
lerítt a meglepetés, az aggodalom. Az inas el
párolgott.

— Mi az kérlek? — türelmetlenkedett 
Schott, szinte megbotránkozva.

— Az inas szenteltvizet fröccsen tett rám. 
Biztosan azt hiszi, én vagyok az ördög.

Schott jelentéktelen szeme pislogott. E lha
tározta, m egugrik a különös szerzetes mellől, 
amilyen gyorsan csak lehet.

— Tudod-e, hogy az összes fejedelmek 
ellenségeid? A mi választófejedelmünk sem te
het az érdekedben semmit.

Luther elmosolyodott; ezúttal megint szé
pen, nyugodtan. Kezét jóságosán, vígaszbalólag 
a zavarban lévő kis lovag vállára tette. Arcán 
gyermekes öröm sugárzott.

— Isten elnyomott Igéje nem kerülne nap
fényre soha, ha az emberek nem törnének el
lene.

A kis lovag zavart tekintetében öröm és re
ménység csillant. Végre egy olyan szó, amely
hez sok hasonlót várnak Luthertől.

— Mi melletted leszünk.
A sovány szerzetes meleg szívvel s különös 

m egfontoltsággal válaszolt.
— E rre  nem lesz szükség. Mikor Szent 

Péter az Olajfák hegyén kardot rántott, Krisz
tus U runk leintette, ő  tudta, m iért teszi.

Schott hirtelen m egfordult, mutató u jját 
ajkára illesztette, majd félreugrott.

Nemesek, tanácsurak léptek be. Komolyan 
meghajoltak, tiszteletteljesen várakoztak. A nyit
va m aradt ajtón néhány inas sietett utánuk, 
fehér sapkában, m agasra tartott kezükben 
óriási tálon illatos vadpecsenyével. Fontossá
guk tudatában ugyancsak serénykedtek. A tá 
lat, nagy kanna sörrel együtt, az asztalra he
lyezték.

Ebédhez ültek. Egy barátságos, szerény 
szerzetes és tiszteletreméltó vendégei.

A Johannita udvar előtt és minden uccács- 
kában, tereken, sűrű tömegekben szorongtak 
a wormsiak, kézenfogva gyermekeiket. Áhíta- 
tos csend volt. Hittel és várakozással telve néz
tek fel Luther ablakaira.

Fordíto tta: V a r s á g h J á n o s .

A hitszerű hitoktatásról.
(Folytatás*)

5. Nem kell folyton a hitet vesszőparipaként 
emlegetni, tanítványaink ugyanis feltételezik, hogy 
mindenütt hitről van szó, írja Bereczky. Miért té(- 
teleznék fel? — kérdezem. Nincs semmi ész
szerű ok arra. hogy tanítványaink feltéte
lezzenek olyasmit, ami nincs megemlítve s 
amiről másutt se igen tanulhattak korábbi fejletlen
ségük miatt. A felsőmennyiségtanban is feltételezik 
az egyszeregy tudását, de viszont az elemiben és 
a középiskolában van is bőven alkalom annak el
sajátítására. Másfelől, ha Luthernél nem érezzük 
vesszőparipának, kicsit erősebb, de egyértelmű ki
fejezéssel, rögeszmének, a hit gyakori hangoztatását, 
igazán nem kellene nekünk sem annak éreznünk, 
ha olykor tanítványainknak megmondanánk, mire való 
a sok óra és tanulás, melyet hittanra fordítanak. 
Ami pedig az ezen a téren elkövethető túlzást 
illeti, hadd utaljak egyrészt arra, amit a Keresztyén 
Igazság idevonatkozó széljegyzete Dr. Szeberényi 
Lajos Zs.-nak írt, másrészt pedig hadd kockáztas- 
sanr meg azt az állítást, .hogy mivei egyházunk 
élete-jövője azon fordul meg. hogy hívő vagy hitetlen ta
gokból tevődik-e össze, továbbá, mivel ez ad neki

*) E közlemény bevezető részét előző számunk
ban tévesen »A hitszerű oktatásról« cím alatt közöl
tük, amit ez alkalommal helyesbítünk.
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karaktert, azért nem lenne olyan nagy baj, ha 
(legalább ötven évig) egy kis »túlozás«-t követ
nénk el a hitben s annak emberileg lehetséges »taní
tásáéban, a hitszerü, igehirdető hitoktatásban. Kü
lönben is nem bízhatjuk még kevéssé fejlett értelmű 
tanítványaink találékonyságára azt, amitől egyházunk 
élete vagy halála függ, különösen miután naponként 
tapasztaljuk, mily nehezen alkotnak még a felnőttek, 
is fogalmat maguknak a hit által való megigazulásról. 
Ne féljünk tehát a túlzástól.

6. A levont »súlyos következtetésekéről csak 
annyit, hogy azokat nem én, hanem az élet vonja le, 
söl már le is vonta. Mert hogíy a mai evangélikusok
ban annyi a közöny, az egyháziatlanság és a hitet- 
ség, annak valami oka mégis csak van?! Engedje 
meg Bereczky, hogy én ez okok egy tekintélyes ré
szét a régifajta »kultúr«-hitoktatásban lássam. Es 
főleg, tegyünk próbát: helyezzük a hitoktatásban s 
nemcsak a könyvekben a hitre, a magunk és tanít
ványaink hitére a hangsúlyt, legalább egyideig s 
azután igazoljon bennünket a történelem.

7. Befejezésül még egy példát hozok fel. mely
ből világosan kitűnik ismét, mekkora szükség van a 
régi tankönyvek hitszempontú átdolgozására. A 
magyar reformáció történetére gondolok. Magyar 
evangélikus hitoktatásunk egyik legfontosabb része. 
Valláspedagógiai szempontból itt is a leglényegesebb 
annak az ismertetése, mimódon terjedt és miért 
terjedt el 'a reformáció hazánkban. Bereczky a töb
biekkel együtt az okok közt — legalább is a sorrend 
szerint — főleg a mohácsi vészt hozza fel, azután, 
hogy Németországgal kapcsolataink voltak, továbbá, 
hogy két királya volt az országnak, nagy része felett 
meg a török uralkodott. Ebből az következnék, hogy 
a romlott közállapotok miatt terjedt el nálunk a re
formáció. Mindezt alaposan kihasználták már elle
nünk római katolikus »kartársaink«. De nemcsak 
ezért, hanem azért sem szabadna ezeket az »okok«-at 
főhelyen tárgyalni, mivel nem felelnek meg a tény
leges történeti valóságnak, amint az a hívő evan
gélikus ember előtt megjelenik. Képzeljük csak el 
ugyanis, van-e olyan nemzeti csapás, kereskedelmi 
kapcsolat, királyversengés, törökátok, mely refor
mációban. egyházjavításban kulminálna? Bereczky szól 
ugyan a magyar reformátorokról is, de (a hit szem
pontjából) ismét lényegtelen adatokat halmoz fel, 
a lényegeset pedig nem domborítja ki. Nem lenne-e 
egészen más színezete és értéke hitoktatásunknak, 
ha ezen a helyen pl. azt írnánk és tanítanánk, hogy 
hazánkban a reformáció azért terjedt el, mert vol
tak hívő magyar reformátorok, akiknek a Lelke szikrát 
kapott a wittenbergi tüzböl s Isten Lelkének a ve
zérlete alatt a szörnyű közállapotok ellenére is ter
jesztették az evangélium világosságát? Ha használt, 
egy ártott is a mohácsi vész a reformációnak, mert 
ha a törökkel diadalmasan mérkőző, erős magyarság
ban terjed el a reformáció úgy. amint ennek két
ségtelen jelei voltak 1526 előtt is. nem könnyebben 
és diadalmasabban állhatott volna-e ellen a magyar
ság az ellenreformáció ostromának? A magyar re
formátoroknak a hitére lennénk kiváncsiak s ez ér
dekelne tanítványainkat is, nem pedig annak a tüzetes 
felsorolása, hol és mikor jártak iskolába. Miután 
a magyar reformátorokról szól. említi Bereczky, hogy 
»a buzgó hitterjesztöknek és pártfogóiknak köszön
hető- hogy Miksa király halálakor már kétezernél 
is többre ment a protestáns gyülekezetek száma«, de 
e tényt, mely keresztyén pedagógiai szempontból itt 
elsőrendűen fontos, ismét nem olyan helyen és olyan 
erővel emeli ki. hogy a benne rejlő igazság jelen
tősége még csak egy nívón levőnek is tűnhetnék fel 
az előbb részletesen tárgyalt negatív körülmények 
(mohácsi vész) fontosságával.

íme. észrevételeim, melyek végeredménye az, 
hogy Bereczky Sándor legfontosabb tankönyvében 
a hit lutheri-evangéliumi jelentőségéről keve
set szól s ahol szól is. ott se a maga helyén s a 
megfelelő erővel. Hangsúlyozom, célom nem az. 
hogy »sértégessek«. Tényekre mutatok rá. elszalasz

tott drága pedagógiai alkalmakra. Azért kérem Be
reczky Sándort, s mindazokat, akik hitoktatással te
vékenykednek az Ur szöllejében. ne lássanak írása
imban személyeskedést s ne emlegessenek rögtön 
»hangnem«-et. hanem mérlegeljék elfogulatlanul, mik
re próbáltam rámutatni. Nem tehetek róla. hogy 
észrevettem őket.

Dr. V e t ő  L a jo s -

Életművész.
Ennek a szónak mindenki más-más jelem 

tőséget tulajdonít aszerint, amilyen az életné- 
zcte, helyesebben a jelleme.

Az egyik azt nevezi életmüvésznek, aki a 
dolognak mindig a könnyebb végét fogja meg. 
Aki a »hagyjatok nekem békét, én is békén 
hagylak titeket« elvén minden küzdelemtől csak 
azért irtózik, mert az izgalommal jár, no meg 
a küzdelemnek rossz vége is lehet, am ikor is 
esetleges előmenetelében fennakad. Majd el
intézi a küzdelmet más és jobb időben. Aki tehát 
csak azért dolgozik, hogy baj ne Jegyen és aiz 
így terem tett légkörben az élet örömeit za
vartalanul élvezhesse, Ő tehát kevés fáradság
gal, de annál több ügyeskedéssel nem csak 
hőn óhajtott célját igyekszik elérni, de leg
többször még azon túl is előretör, hogy a vi
szonyok kedvező alakulása szerint teája  nézve 
újabb és még kedvezőbb célokat valósíthasson 
meg.

A m ásik ellenben élete célját a tökélete
sedésben látván, minden idejét, erejét és igye
kezetét arra  fordítja, hogy ezen a téren hazája, 
egyháza és em bertársai javára minél elfogad- 
hatóbbat, m aradandóbbat és hasznosabbat 
nyújtson.

Előbbi a m unkát inkább csak jelképnek 
tekinti, utóbbinak ellenben életeleme az. L át
szat. és valóság. Ivét homlokegyenest ellentétes 
életirányzat. M intha azonban ma az előbbinek 
hívei volnának túlsúlyban. Pedig az U r m eg
mondta Adóm nak: . . .  »fáradságos munkával élj 
belőle (t, i. a földből) életednek minden nap
jaiban, más helyen: »orcád verítékével egyed 
a te kenyeredet.« Vájjon nem azt jelenti-e ez, 
hogy az időnek minden percét becsüljük meg 
és azt jól használjuk ki, hogy a hasznom lehe
tőségeket el ne mulasszuk?

Valóban fáradságos munkával, verítékes 
orcával élni sokkal nehezebb nemcsak fizikailag, 
de lelkileg is. Hiszen a munka kezdeményezé
se, továbbá szabályozása a lélekből indul ki. 
Ennek kell a testet alkalmassá és kéjjessé ten
ni a  m unkára m ég akkor is, ha az nincsen hozzá 
hangolva. A lendületet tehát a lélek adja meg a 
munkához. Nem a nyers munka a nehéz, hanem 
a léleknek a testre gyakorolt az a  befolyása, 
amely a nyers munkát eredményessé, áldást- 
hozóvá tudja tenni. Micsoda hatalmas átalakító 
munkát kell olykor a mi lelkűnknek végezni 
ebben az irányban!

Eljutottunk tehát arra a pontra, amelyen 
világosan m egállapíthatjuk, hogy az életmű-
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veszet tulajdonképpen a lelkiség, a jellem dol
ga, azaz, hogy a művészetté kifinomult élnitu- 
dásunk jellemünktől függ. Hogy van azonban 
az, hogy.a. sok irányelv ellenére, melyeknél fog
va a jellemet bizonyos fokig elsajátíthatjuk, 
illetve gyakorolhatjuk, mégis olyan ritka az 
igäzi nä'gyw Jelien!?' Kétségtelenül ritkább, mint 
az érlelem: Mért a jellem vele születik az em
berrel, mint dal a m adárral, vagy illat a vi
rággal.« Méhely.

Tagadhatatlan,, hogy a nagy jellem még 
ritkább, mint a hagy művész.

Ezért tartja Smiles a  jellemet a világ leg
nagyobb mozgató rugói egyikének, míg N a
poleon Jároméhoz intézett egyik levelében azt 
írja, hogy a hadviseléshez nincs szükség sok 
szellemre, de igenis annál inkább a pontosság, 
jellem és egyszerűségben megnyilatkozó hármas 
erényre.  ̂ ,

A »szellem lovagja« alsóbbrendű pénzne
messég, ellenben a »jellem lovagja« karddal 
kivívott valóságos nemesség, amelyet hosszú, 
nehéz és kemény munkában önmagunk neve
lésével küzdünk ki. A nyitott szem és gondol
kodó fej így bocsátja rendelkezésre tapaszta
latait a jellem számára, melyeket az gondosan 
felülvizsgál,, mérlegel, átalakít, vagyis a  szük
séghez ké jest feldolgoz, magáévá tesz, értékesít, 
illetve hasznosít. Ez a folyton munkában levő 
hatalom tehát szakadatlanul erősíti és vértezi 
a mi lelkünket. Körültekintő, szívós munka ez, 
amilyen a természet teremtő munkája. A kü
lönbség csak az, hogy m íg a teremtő m un
kában megnyilatkozó erő lendülete annak szük
sége és nagysága szerint változik,, addig a lélek 
az ő erejét céljaihoz képest ítélete és akarata 
szerint formálja, változtatja., nemesíti, növeli 
és hasznosítja.

Az öntudat és szabadakarattal bíró em ber
nek tehát teremtő munkát is kell végeznie, 
amely a bennünk rejlő jó és rossz tulajdon
ságok, képességek, úgyszintén az adott viszo
nyok különfélesége szerint, rendkívül változó 
és éppen emiatt igen nehéz. Kizáróan szellemi 
erővel e téren nem boldogulunk. A szellemi 
erő érvényesüléséhez a jellemnek kell utat tö r
nie. Olyan ez, mint az a nehéz harci tank, amely 
legázolja a.z útjában levő akadályokat és mind
addig halad előre, am íg eleven erejénél fogva 
teheti. És még akkor is, ha m ár nem tudi elő
remozogni, érvényesíti hatalmas ágyú- és gép
puskatűz erejét, mellyel a nyomában járó  gya
logság útját sikerrel egyengeti.

Az igazi életművészet tehát a bennünk levő 
szellemi képességek és jellemerők olyan egy
mást kiegészítő, összhangzatos megnyilatkozá
sát követeli meg, amely nemcsak az egyes 
ember számára jelent haladást a tökéletesedés 
felé, hanem az összességnek is emberhez mél
tóbb életét és boldogulását is elősegíti. Ahhoz 
nem férhet semmi kétség, hogy ez milyen óriási 
cs nehéz feladat, aminek egyébként minden 
művészet látszik, még a különbeni mester előtt 

is. H át még a tudatlan, avatatlan előtti

Vájjon csodálkozhatunk-e ez után, hogy 
az elkorcsosodott lelkiség mai korában az ilyen 
igazi élctmüvcsz bizony elég ritka, d e ' annál 
gyakoribb az az ügyeskedéssel kapcsolatos lá t
szatnál n kában tevékenykedő »életművesz«., aki 
csak a maga érdekeivel törődik?

Természetes, hogy az összességre kiható 
baj is annál nagyobb lesz, mennél magasabb 
vezetőállásba sikerült az ilyen »életművész«-nek 
m agát feltornáznia. Az azután m ár valóban 
gyenge vigasz, ha többnyire a viszonyok kény
szerhatása következtében állásától felmentik. De 
célját, elérte. Neki ez a fontos.

Egyedül tehát a jellem az, amely bennün
ket olyan életművésszé nevel, amilyenből igen 
sokra éjjpen mai lesujtottságunk és megalázta
tásunk idején volna szükségünk. Csodálatos 
bennünk m agyarokban az a keleti jellemvonás, 
amely éppen azért nem követ el mindent jövője 
érdekében, m ert rendületlenül bízik jövendőjében, 
pedig milyen világ lehetne itt, ha kevesebbet 
bíznánk, de rendületlenebbül dolgoznánk azért 
az igazi életművészetért, amely az egyén teljes 

* kiművelése mellett a haza üdvét és boldog
ságát. tartja  szem előtt!

Ma ezt a szempontot kell legm agasabban 
becsülni. Hálás feladat kínálkozik itt a lelkészi 
kar számára az »életművészet« gondolatát a 
haza javára gyümölcsözővé tenni. Mert jegyez
zük meg, hogy boldog egyház csak boldog ha
zában lehet!

vitéz nagy-megyeri N a g y  K á ro  1 y 
ny. altábornagy.

Nagy-Budapest.
Társadalom politikai társaságok a belügyi 

kormányzat félhivatalos szerveinek közbenjöt- 
tével előadásokban, vitaülésekben, lapokban ko
molyan vitatják Nagy-Budapest problém áját. 
Ezek a megbeszélések m ár annyi mellékkörül
ményre voltak tekintettel, hogy a közművek a l
kalmazását és továbbterjesztését is olyan mó
don tárgyalták meg, mintha a gondolat néhány 
hónapon belül testet ölthetne. A napisajtó kle
rikális frakciója szívesen nyitotta meg hasábjait 
e kérdés számára s azok, akik látnak is ol
vasás közben, szinte látják és hallják a ki nem 
mondható elgondolásokat is.

Ez a kérdés hosszabb idő óta vajúdik s 
azok, akik politikai szemüvegen keresztül nézik 
a kérdést s csak Budapestet látják maguk előtt, 
abban a meggyőződésben vannak, meg kell aka
dályozni Nagy-Budapest létesítését, mert. en
nek első politikai következménye az volna, 
hogy a mai jobboldali városi politikai vezetés 
egy kissé balra kanyarodnék. Ez a felfogás 
nem számol Budapest-környék azon óhajtásával, 
amely talán kissé vérmes reménykedéssel gon
dol arra, hogy Nagy-Budapest a környék ké
részi yénségének helyzetét szilárdítaná meg. Van
nak bizonyára olyan optimista lelkek is, akik
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eleve abban a meggyőződésben élnek, hogy a 
mai gazdag főváros meg fogja nyitni kincses- 
kam ráját, templomokat fog építeni s kegyura- 
ságot vállal felekezetközi vonatkozásban.

Ebben a hitben ne áltassa m agát senki.
Azon a véleményen vagyunk, hogy a mai 

M agyarországnak máris túlságosan nagy a mai 
főváros. A kiegyezés óta folytatott centralizáló 
politika eredménye a mai mammut-város, amely 
egymaga több adójüvcdelmet biztosít, mint az 
ország fővároson kívüli része, de bármily szi
lárdnak látszik ma a  józan városi pénzügyi 
gazdálkodás mellett Budapest pénzügyi hely
zete, nagy kérdés az, hogy a m egnagyobbítás- 
bal nem lesz-e nagyobb a teher, mint a várható 
adójövedelem; ha pedig a statisztikai adatok 
azt sejtetnék, hogy a növesztéssel az anyagi 
egyensúly bizonytalanná védik, Budapest-kör- 
nyék mai nehéz pénzügyi helyzete még nehe
zebbé lesz.

Nézzük a kérdést egyházi oldalról is rész
letesen s a istatisztikai adatok m egvilágításával:

Az evang.
Evang. összes

lakosság
lakosság
o'o-aránya

Budapest 49.894 1.006.094 4.96
Kispest 3.305 64.512 5.13
Újpest 2.843 67.400 4.23
Pestszenterzsébet 3.266 67.907 4.82
Pestszentlörinc 1.680 30-611 5.32
Rákospalota 3.032 42.949 7.80
Pestújhely 531 11.340 4-69
Nagy-Budapest 64.551 1.290813 5.00
Nagy-Budapest megvalósulása ecetén a

inai budapesti esperesség összetételében m eg
változnék. Kikapcsoltatnék a mai egyházme
gyéből: Vác és filiái, viszont új gyülekezetként 
idekapcsoltatnék: Újpest, Rákospalota és. Pest
újhely. E  három egyházközség idecsatolásával 
a felekezetközi helyzetben ránk nézve különösen 
előnyös eltolódást nem tapasztalnánk (az eddi
gi 4.960/0 helyett 5.— O'o lenne az evangélikusok 
arányszáma). A reform átusok m egm aradnának 
körülbelül ugyanazon a nívón, (12.110/0 helyett 
12.770/0), de rendkívül megerősödnének a ró
mai katolikusok, (60.750,0-ról 78.190/0-ra).

Az egyetemes egyház mai esperességeiről 
senki sem állítja azt, hogy azok akár földrajzi 
clhatároltságukban, akár gyülekezeti összetéte
lükben nem volnának megváltoztathatók. Bi
zonyosan sokan vannak olyanok egyházunk tag 
jai közül, akik nem meggyőzhetetlen hívei annak 
a mai gyakorlatnak, hogy szórványjellegü egy
házmegyéink vannak, amelyeknek életében sok
szor az esperes személyi kiválasztása is nagy 
probléma s már az első gond csak szomorú 
introitus az egyházmegye életében. A személyi 
kérdések után következő egyéb nagyobb gon
dokról 11c is beszélgessünk. Viszont az is el
gondolható, hogy vannak olyan aktív, szervező 
és evangelizáló karizmákkal megáldott espe
reseink, akiknek a szó teljes értelmében túl
ságos kicsinyre méretezett egyházmegyéjük van. 
Minden a megváltoztatás kívánsága mellett 
szólaltatható meg.

Xagy-Budapesttel kapcsolatban azonban 
testvéri szeretettel kell figyelmeztetnünk azokat 
a  vidéki testvéreket, akik akár neveltetésük 
alapján, akár a városi élet kritikája szerint 
nincsenek éppen hízelgő véleménnyel a nagy
város vallási életéről, hogy ez a vélemény sem
miképen sem helytálló. Istennek hálás m egái- 
pítással inkább arról beszélhetünk, hogy ma a 
nagyváros közönsége vallásosabb, mint bárm i
kor volt, a templomok tele vannak, az ada
kozó és egyházépítő munka elismerésre méltó 
s a városi hívek úrvacsorával élő szánra dí- 
cséretrem éltóan igen magas.

Nem kizárólag az egyházi alkalmazottak 
érdeme ez az állapot. A krisztianizálódott város
ban virágzik az egyház élete. Minél több gyü
lekezet minél mozgalmasabb egyházi élettevé
kenysége bizonyosan jó hatást fog gyakorolni a 
vidékre is. Ha tehát Nagy-Budapest közigaz
gatásilag létrejönne, ennek egyházi vonatko
zásai is lennének, miért is jó erről a kérdésről 
idejében gondolkozni.

G .  L .

I •  I HÍ REK.  I •  I

QUASIMODO CENITI VASÁRNAP.
János ev. 20:19—31.

A félelem mindig megsemmisítette a békességet. 
De nem az a békétlenség, amikor ember ember el
len támad szóval, írással, cselekedettel, hanem ami
kor a bűneink tartanak zúgolódásban és egyben tá
volra rántanak Istentől. Amióta azonban Jézus rá- 
köszöntött a tanítványokra: »békesség néktek«, az- 
óta békességben élhetünk az Atyával és félelem nél- 
hiil tekinthetünk bűneink vereségére, a halálra

Ezt az áldást Jézus szerezte meg nekünk.
Ez az alapja az újjáalakuló Isten országának. 

A Lélek kényszeríti a Jézus-követőket, akik hitetlen 
Tamásokból lettek hívőkké, hogy osztozzanak az 
Isten békességében mindenkivel. Ez a legszebb bi
zonyság Isten felöl, hogy mindannyian', akár jó, 
akar rossz napokban, számíthatunk Isten békességadó 
Lelkére.

— Zsinati hírek. A zsinati első és második ülés
szak anyaga a zsinati irományok 9. füzete gyanánt 
elkészült, e napokban a zsinati bizottsági tagok ré
szére postára kerül. A füzetet ingyen mellékletként 
lapunk legközelebbi számához csatoljuk.

— Az Országos Luther Szövetség nagyválaszt
mánya április 28-án. délután 6 órakor ülést tart a
VII., Damjanich-u- 28-b. sz. alatti ielkészi hivatal 
gyülekezeti termében.

— Tízezernél több űrvacsora. Budapesten az 
elmúlt nagyhéten az evangélikus templomok úrva- 
csorázóinak száma újból örvendetesen emelkedett. Min
den istentiszteleten oly nagy számban jelentek meg a hí
vek. hogy nem csak a templomok, de a kisegítő helyek is 
teljesen megteltek. Urvacsorázóink száma ebben az 
évben is újból emelkedett. A Deák-téri templomban 
és a hozzátartozó lelkészt körben 3574. a fasori 
,templom körzetében 2488, a X., kér- Ielkészi körben 
1138, a magyar egyházban tehát összesen 7200 volt 
az úrvacsorázók száma. Ezenkívül a pesti német egy
házban 878. a vári egyházban 1250, az óbudai egy
házban 574 és a kelenföldi egyházban 823-an vettek 
úrvacsorát, a budapesti egyházakban tehát összesen
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10725-en járultak úrvacsorához. Templomainkban 
énekkaraink buzgón szerepeltek és szép énekeikkel 
emelték az áhítatot.

— A Magyarországi Ev. Lelkészek Egyesülete 
(MELE.) tavaszi konferenciáját május 13-án Budapes
ten tartja. A részletes programmot jövő számunkban 
közöljük.

— A revízióért. Az »Az Evangélikus Papnak Or
szágos Szövetsége« teljes leikéből tiltakozik a fran
cia kormány úgynevezett béke-tervezete ellen, mely 
25 évre újból meg akarja erősíteni a kényszerbéke fel
tételeit. melyek Magyarországot sújtották a legjobban. 
Magyarország evangélikus papnéi az igazságot sze- 
szerető angol nemzethez fordulnak azzal a kéréssel, 
hogy az elnyomott magyar nemzet ügyének pártfogói 
legyenek. Budapest, 1936 április 15-én. »Az Evan
gélikus Papnék Országos Szövetsége« nevében: D. 
itaffay Sándorné, D. Kovács Sándorné, D. Kapi Bé- 
iáné. D. Geduly Henrikné s- k. evangélikus püspöknék.

— Teológusaink missziós útja. A Teológus If
júsági Kör régi szokásához és céljaihoz híven 
ebben az évben is rendezett missziós utat. Különös 
jelentősége ennek az idei útnak abban van. hogy 
eppen a böjt idején, ápr. 3—8-ig kereste fel teo
lógusaink 21 tagból álló csoportja anyaszentegyházunk
több gyülekezetét, hogy azokban az Igét szolgálja. 

A vallásos ünnepélyek programmja egy-egy gyüle
kezetben a következő volt: Közének, igehirdetés, 
közének, szavalat, karének, előadás, karének, szavalat 
karének, a helyi lelkész záróimája, utána közének. A 
missziós csoport április 3-án indult Sopronból; este 
Tóváros, 4-én délelőtt Bököd, délután Szák és 
Szend gyülekezeteit látogatta meg. Virágvasárnap 
délelőtt Tatabányán volt vallásos ünnepély, ugyan
ekkor egy háromtagú kis csoport a bánhidai szór
ványt kereste fel és itt hirdette a virágvasárnapi 
Evangéliumot. Délután már a rákosszentmihályi temp
lomban zendült fel az ének. Hétfőn Főt és Mogyoród 
filia látta vendégül a csapatot. Kedden két részre 
oszolva, az egyik rész a csillaghegyi gyülekezetei 
kereste fel, a másik Óbudára ment, hova este a 
másik csoport is csatlakozott és együtt rendezett 
vallásos estélyt. Szerdán délelőtt Gödöllőn az ev. 
templomban, este pedig a ref. templomban tartott 
ünnepséget. A missziós úton teológusok és profesz- 
szorok közösen szálgáltak. Az Ifjúsági Kör felké
résére D. Dr- Pröhle Károly Tóvároson és Szákon, 
Dr. Deák János Bokodon, Szendén és Mogyoródon, 
Dr. báró Podmaniczky Pál Tatabányán és Rákos- 
szentmihályon, Lie. Dr. Karner Károly Foton és 
Csillaghegyen, Dr. Kiss Jenő Óbudán és Gödöllőn 
tartottak előadásokat. A missziós körút kettős ha
szonnal járt; a gyülekezetek szeretettel fogadták 
a jövő lelkészi generációt, hálásan vették építő mun
kájukat, az ifjúság pedig gyülekezeteket ismert meg.

— A békési egyházmegye új felügyelőjének, Dr. 
Lányi Márton ny. főispán, országgyűlési képviselő
nek és Dr. Adamkovits Ágost másodfelügyelőnek a 
beiktatása márc. 18-án lesz egyházmegyei rendkívüli 
közgyűlés keretében az orosházai ev. templomban-

— Az aszódi egyházközség új felügyelőjének, 
Dr. Traeger Ernő miniszteri tanácsos és Dr- Czirbusz 
Endre gimnáziumi tanár másodfelügyelőnek beikta
tása április 19-én lesz az aszódi templomban.

— Az egyházkerületek jóléti egyesülete április 
23-án, délután 6 órakor rendkívüli közgyűlést tart 
V., Széchenyi-u- 2 alatt. A tárgysorozaton alapsza
bályok módosítása és az egyesület munkájáról szóló 
beszámolás van.

— A budapesti egyházmegye tavaszi presbiteri 
konferenciáját május 28-án, Pestszentlőrincen tartja.

— A Csanád-csongrádi egyházmegye május 25 
—27. napjain Makón egyházmegyei lelkészi értekez
letet tart.

— A cinkotai ev. egyház néhai Blatniczky Pál 
föesperes halálának évfordulóján, április 5-én gyász
Fébé Evangélikus Diakonissza AnyahAzi Nyomda,

ünnepet tartott és a lelkipásztor sírjára koszorút 
helyezett.

— A Bocskai Otthon megnyitása Hajdúszoboszlón. 
A kecskeméti ref. egyházmegye az egyházmegyei 
lelkészegyesület vezetésében f. évi május 15-én meg
nyitja Hajdúszoboszlón, a világhírű reuma-fürdő köz
vetlen közelében (a gyógyfürdő 3 perc) szép csen
des, árnyas kertben a tulajdonát képező 12 szobás 
»Bocskai Otthon«-!, mely míg egyrészt új építkezé
sével úgy a beteg, mint az egészséges ember teljes 
kényelmét szolgálja, másrészt családi jellegével igazi 
üdülést nyújt az Otthont igénybevevőknek. A »Bocskai 
Otthon« árai a következők: 1 heti étkezés lakás nél
kül 17 P. 50 f., 1 heti pensio 1 ágyas szobával 
35 P., 1 heti pensio 2 személyre két ágyas szobában 
63 P. 1 iheti pensio  ̂ 3 ágyas szobában három személy
nek 90 P. Vacsora nélkül a heti árból személyenként 
5 P. számítódik le- Az ebéd 3, a vacsora 2 fogásból, 
a reggeli kávé, vagy tea, vagy tjej és vaj, 1 sütemény
ből áll. Borravaló nincs. Kiszolgálásért 1Ó százalékot 
a fenti árakhoz számítunk. A Bocskai Otthon lakói 
számára kedvezményes orvosi kezelést biztosítunk. 
Bővebb felvilágosítást május 10-ig Okos Gyula réf. 
lelkész, Ókécske, nyújt. Május 10-től pedig min
den megkeresés a »Bocskai Otthon« vezetőségéhez 
Hajdúszoboszló. Doro-zug 3, intézendő.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

R I E G E R  O T T O  O R G O N A G Y Á R A
Budapest, X., Szigligeti-utca 29. szám. (Rákosfalva). 
Uj orgonák, valamint homlokzatsípok szállítását és 

orgonajavításokat m é r s é k e l t  á r b a n  
szakszerű és művészi kivitelben vállal.

Konfirmációi ajándéknak: Ujtestamentom. Görögből 
fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben P. 6.— 
imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben 
P. 3-50. Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P- —«.70. 

Megrendelhető:
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest IX., Fereno-körút 19—21.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b. 

Telefonszám: 33—5—92.
Kiadja az

ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG

EGYH ÁZT ARSAD ALMI, Megjelenik minden vasárnap. 
BELMISSZIOI, KULTURÁLIS ÉS ELŐFIZETÉSI ÁRA- 
EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP. Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő. 

A szerkesztésért felelős: Postai csekk száma: 20.412-
KE MÉ N Y  LAJ OS.  Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLÓ

TARTALOM: Munkanap az egyházér 
igazság ? — Károsy Pál: Evangélikus 

— V. Z .: Nem hagyhatom szé

t. — Lélekhalhatatianság vagy feltámadás ? — Dr. Deák János: Mi az 
arcképek. — G. L.: Egy evangélikus hangverseny. — Könyvismertetés, 
nélkül. — Meghívó a Mele budapesti konferenciájára. — Hírek.

M U N K A N A P  A Z  EG Y H Á ZÉRT.
A békési egyházmegye közgyűlésén beik

tatott egyházmegyei új felügyelő székfoglaló 
beszédében azt a gondolatot vetette fel, hogy 
az egyháztagoknak az egyház életében való 
intenzívebb munkája érdekében igen nagy le
hetőségek nyílnának akkor, ha az egyháztago
kat arra buzdítanánk, hogy évenként két mun
kanapot ajánljanak fel egyházunk életében 
szükséges célok szolgálatára.

Ez a gondolat nem új, mert hiszen az egy
házközségek életében, sőt anyagi fenntartásában 
is hosszú idő óta szokásban volt, hogy az egy
házi földeket, melyek a lelkész és a tanító, 
nemkülönben a templom és az iskola jövedel
mének legbiztosabb részét képezték, az egy
háztagok munkálták meg. A munkaváltság kér
dése az utóbbi esztendőben sok vitának, sőt 
sok bajnak volt az okozója az egyes egyház- 
községekben. Ma már ezen a kérdésen kö
rülbelül túl vagyunk és a legtöbb helyen az 
egyházi javadalmi földek közös megmunkálása 
megszűnt. De azt a gondolatot, amelyik ebben 
a módszerben volt, idején való és helyes volna 
felújítani.

Ma már nem azon fordul az egyházak élete, 
hogy milyen és mennyi ingatlannal rendelkez
nek. Ma már nem elegendő biztosíték valamely 
egyházközség költségvetésének egyensúlya, na
gyon jól tudjuk, hogy az egyháztagok hitén és 
hűségén kell felépülni az anyaszentegyház min
den részének. Nyilvánvaló tehát, hogy az egy
ház iránti kötelességet nem meríti ki az egy
házi adó megfizetése, templombajárás, egyházi 
tisztség vállalása; hanem szinte minden nap 
kell beszédben, magaviseletben, védekezésben, 
egymás támogatásában ugyanolyan egyháztag

nak lenni, mint azok az elődeink, akik nekisu- 
hintottdK. a kaszát az egyház földjén termett 
búzának, azután ősszel megint barázdát hasí
tottak ekéjükkel és mindig munkát adtak ahhoz, 
hogy az egyház földje termő föld legyen.

Valóban szükség van arra, hogy egyház
tagjaink ne csak évi adót, hanem évenként mun
kanapot is áldozzanak egyházukért. Mennyi le
hetőség nyilik arra, hogy mindenki tegyen va
lamit. Talán szabad is azt mondani, hogy a 
legtöbb egyháztag valamit mégis csak tesz az 
egyházáért. De ezek az erők és munkakészségek 
annyira szétszóródtak, annyira nincsenek egy- 
egy cél érdekében Összefogva, irányítva és 
felhasználva, hogy sokkalta kevesebb ered
mény mutatkozik meg, mint amennyi elérhető 
volna.

Mozgalmat kellene indítani aziránt, hogy 
az egyes egyházközségek életében leginkább 
szükséges munkák céljaira az egyházhívek egy- 
cgy munkanapot időnként felajánljanak. Ahol 
nagyobb veszedelem van a felekezetek egymás 
közötti küzdelmében, ott az ingadozók erősí
tésére és egymás megvédésére. Ahol valami
lyen viszálykodás folyik, annak megszünteté
sére. Ahol anyagi terhek vannakj azok enyhí
tésére. Ahol félbemaradt munka van, annak 
felvételére. Ahol meggyengült valamely egye
sület, annak újjászervezésére. És még mennyi 
munkalehetőség és még mennyi eredményle
hetőség, ha csak egy kis összefogás mutatkozik.

Vegyék fel ezt a gondolatot a helyi Luther 
Szövetségek programmjukba és nyerjenek ve
le szíves munkaerőket és örvendetes eredmé
nyeket.
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Lélekhalhatatlanság vagy 
feltámadás?

Lelkészlak, 1936 Quasimodo geniti.

Kedves Uram-Bátyám! Nagy örömmel vet
tem kedves levelét. Igen megköszönöm a szí
vélyes meghívást, melynek örömmel fogok al
kalomadtán eleget tenni.

Engedje meg, hogy most minden mást 
mellőzve, egyenesen a tárgyra térjek. A Ke
resztyén Igazság húsvéti cikkét magam is. ol
vastam és nagy érdeklődéssel követtem ennek 
az illetékes és szakavatott toliból származó 
cikknek gondolatmenetét. Uram-Bátyám  talán 
nem is vette észre azt, hogy ezt a közleményt 
előzőén a lap februári számában m ár jelezte 
és — szerintem igen ügyesen — most a huis- 
vét alkalmából hozta olvasóinak. Kérdezi Uram- 
Bátyám, mit szólunk mi, fiatalok, a lélekhal
hatatlanság ilyetén való fél re tolásához? Azt 
hiszem nem tévedek, ha azt írom meg minde
nekelőtt, hogy a fiatalságnak idevonatkozóan 
nincs egységes állásfoglalása és hogy az esz- 
katalogia nem gyűjtötte egy táborba a fiatal 
lelkész-generációt úgy, mint azt a szórványkér1- 
désben, a  hitoktatás reform jának szükségessé
gében és egyebütt látjuk. Amit elmondandó va
gyok, tekintse úgy, mint az én saját szerény 
egyéni meglátásaimat, melyek idevonatkozó ta 
nulmányaim során bennem kialakultak.

Egy-két általános megjegyzésből indulok 
ki. Az első vonatkozzék m agára a cikkre. El 
kell ismerni, hogy az előre jelzett cikk csaló
dást is okozott azoknak, kik megjelenésére 
vártak. Innét értem  meg Uram-Bátyám  meg*- 
döbbenését is. Gondolok pedig arra, hogy nem 
tarthatjuk kielégítőnek a lélekhalhatatlanság 
eddig szinte egyetemesen vallott tanának ilye
tén egyszerű indicativusban végbemenő po- 
gány-filozófiai tanná való kinyilvánítását. Jól 
írja Uram-Bátyám, hogy negyvenévi munkálko
dását látja  e ponton megcsorbulni. M ár csak 
azért is, mivel öregek és fiatalok szép számmal 
találtatnak Uram-Bátyám m al egy fronton és 
azok most mind egy igen szép darab gyékényt 
érezhetnek kicsúszni a lábuk alól- nagyon szük
séges volna, hogy ez az »oszlop-tan« részlete
sebb kritika után kerüljön ki — ha ugyan 
ki tud kerülni — az evangéliumi igazságok so
rából. Bízom benne, hogy ugyanabból a toliból 
a megszokott alapossággal meg is fogjuk ezt 
kapni.

A másik megjegyzésem a keresztyén eszka- 
tologiára tartozik. Ezt az igen mostoha bánás
módban részesült dogmatikai cikkelyt, Uram- 
Bátyám higyje- el, nem régóta tisztító hatású 
teológiai hullámok borították^ el. Most tűnt ki, 
hogy az eszkatológia nem függelékként tárgya
landó, melyben mozaikszerűen foglaltak eddig 
helyet az utolsó dolgokra vonatkozó íráshelyek, 
keltvén az igazi biblicizmus látszatát. Az esz
katológia sokkal inkább az a dogmatikai cik

kely, melyben a dogm atika minden irányból 
érkező hit-igazsága utoljára összefut és m eg
kapja a m aga méltó helyét és jelentőségét. 
És most tűnt ki, hogy az eszkatológiának a 
tárgyalása és felépítése is csak rendszeres teo
lógiai módszerek mellett végezhető el. Ez utób
bi pl. azt a fő követelményt vonja m aga után, 
hogy az eszkatológiában is a váltság a cent
rum és ezért, minden olyan teológiai tétel, 
mely a Krisztusban történt váltságot m egkerül
ve jutott eddig abba, az onnét könyörtelenül 
kiűzendő.

De tovább nem is fűzöm ezen általános 
megjegyzéseimet. Kedves Uram-Bátyám, azt hi
szem, m ár némileg érti, hogy miért vetette ki 
a keresztyén eszkatológiából a  tisztító hatású 
legelső hullám éppen a l élekhal hatatlanságnak 
eddig egyik legkeresztyénibbnek vallott, valójá
ban azonban váitság-ellenes, pogány-filozófiai 
tanát. Nyilvánvaló, hogy az a Krisztus, aki 
megváltói szent munkájával reánk testestül-lel- 
kestül gondolt, nem szakította soha e kettői 
szét, aminthogy normális érzésű s egészségű 
emberben e kettő: test és lélek még a kép
zeletvilágban sem tudnak elkülönülni egym ás
tól. A megváltás örök, szent s egyedülálló té
nye az em bert tartja  szem előtt, és nem a  bör
tönnek titulált testben lakozó »halhatatlan« lel
ket, mint egyedül értékes valamit bennünk. 
Pláton ezen szerencsétlen mondása: »míg csak 
testünk lesz és lelkünk egy ilyen rosiszal össze 
lesz nőve, nem fogjuk elérhetni megelégedet
ten azt, ami után vágyódunk. . .  A halál után 
azonban a lélek m agában egyedül lesz, elkülö
nítve a testtől. Az istenihez, a halhatatlanhoz, 
a szellemihez, egylényegűhöz, a felbonthatatlan
hoz és a magával mindig azonoshoz a  leghía- 
sonlóbb a lé lek . . .  A lelket a halál nem érin t
heti, tehát a lélek halha ta tlan . . .« indította' el 
a keresztyénségben a halhatatlansági tan meg- 
gyökerezését; mely miatt az ma ezer szállal van 
egybefonódva a keresztyén üdvigazságokkal. Mi 
az a legnagyobb baj, ami ebből származott? A 
feltámadási hit egyedüli keresztyén tanának 
majdnem teljes háttérbeszorulása, aminek pe
dig kizárólagos egyeduralm at kell biztosítani. 
Úgy van kedves Uram-Bátyám, hogy a  prob
léma úgy fogalmazandó meg: lélekhalhatatlan
ság vagy feltámadás? Minden kompromisszum 
a kettő között a  keresztyén reménység m egha
misítását jelenti. Vagy azért nem múlok el a  
halálban, mert van bennem egy halhatatlan 
rész, vagy azért remélhetek Isten színé előtti 
életet, mert lészen halottaknak feltámadása, új 
ég és föld Istennek Krisztusban lett váltság 
alapján megtörténő csodás teremtő erejéből. — 
Higyje el, Uram-Bátyám, az elsőt könnyebb 
tanítani, m egérteni és elgondolni, míg a m á
sodikat, a feltám adást sokkal nehezebb ésiszel 
felérni, elgondolni, aminél csak annak hitbeli 
elsajátítása nagyobb dolog még. Látja, megint 
ahhoz a sokat emlegetett hithez jutunk, melynél 
nekem csak az nem tetszik, hogy elfelejtik az 
illetők szüntelenül mellé tenni és főként vele
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együtt tartani a Jézus Krisztus nevét, ami miatt 
sokszor úgy tűnik fel a hit, m int valami ab- 
szurdumszerü dolognak ellentmondást nem tűrő 
gondolati elfogadása, holott Jézus Krisztussá] 
való szerves kapcsolatában a 1 e gé le tel evenebb 
m agatartása az embernek, mint istenfélelem, 
bizodalóm és megváltottságtudat, stb.

Sajnos, részletekbe most nem mehetek. Be
fejezem levelem azzal, hogyha Uram-Bátyám 
is úgy kívánja és nem veti meg unokaöccsé
nek szerény megjegyzéseit, akkor legközelebb 
bátorkodók kitérni azokra a részletkérdésekre 
is, amelyeket a lélekhalhatatlansági tannak o l
talmában felsorakoztatni szíves volt,

Köszöntőm kedves mindnyájukat szeretet
tel és az apostol szavaival szólok m ég: a  mi 
í runk, a Jézus Krisztusnak kegyelme legyen 
mindnyájunkkal. Ámen.

Hálás unokaöccse.

Mi az igazság?
Válasz Scholtz Ödön hasonló című cikkére.

Lapunk kedves olvasóinak szíves engedel- 
mével még egyszer ki kell térnem itt e rre  a 
kérdésre. Nem azért, mintha vitatkozni akar
nék a kérdés felett, hanem, hogy feleletet ke
ressünk reá. és hogy cselekedjünk az igazság- 
érdekében! Mert végre is ez kötelez mindany- 
nyiunkat.

Mindenek előtt köszönettel tartozom 
Scholtz Ödön esperes urnák, hogy cikkem m eg
jelenése után azonnal válaszolt arra. Meg kell 
mondanom, hogy én ezt nem vártam, mivel 
megelégedtem volna azzal, hogy az em lített 
naptár jövő évi kiadásakor a cikkem végén 
fölvetett s indokolt javítást minden további 
nélkül elvégzi annak megjegyzésével, hogy itt 
bizonyos tévedés történt. Mivel azonban szíves 
volt a maga válaszát megírni, szükségesnek ta r
tom én is, hogy arra néhány sorban válaszoljak 
s kedves olvasóinkra bizom annak m egállapítá
sát: »Mi az igazság«?

Mi az igazság? Egy ponton — őszintén 
meg kell mondanom — a látszólagos igazság 
a Gott hold-naptár részén van. Hivatkozik 
ugyanis a szerkesztő arra, hogy az egyes 
egyházközségek neve után, amint ez a naptár 
cikkének bevezető soraiban is meg van em 
lítve, oda vannak téve d., d. u., u. d., betűk 
annak jelzésére, hogy ott »deutsch, ungarisch« 
teh á t: németül, magyarul tartanak istentiszte
letet. Hált ez tényleg így van a naptárban s 
beismerem, hogy ez eddig igazság — de csakis 
ez. i£s meg kell it.t mondanom egészen nyiltan 
azt is, hogy sajnálom azt, hogy részemről ez 
az elnézés megtörtént. Ha azonban elmondom, 
hogy ez hogyan történt, akkor kitűnik, hogy 
ez az igazság is csak részigazságot jelent a 
Gott hold-naptár részére. Az én cikkem ugyanis 
úgy született meg, hogy egy napon hallgatóim

egyike m egm utatta nekem a  Gotthold-naptárt 
s benne a következő című cikket: »Wo gibt 
es deutsche evangelische Kirchengemeindein in 
Ungarn?« Más dolgom is volt s így bizony 
nem olvastam el a statisztikai felsorolás elé 
írt. bevezető sorokat, hanem em lített hallga
tómmal gyorsan sorra vettük az egyes egyház- 
községeket s azok feltüntetett lélekszámát. Eze
ket én föl jegyeztem m agamnak, m egírtam  a 
cikket, s mikor készen voltam vele — tanúm  
reá az illető — ellenőrizni akartam  adataim 
pontosságát. Ezt a kívánáros ellenőrzést azon
ban nem tehettem  meg a m aga egészében, 
csupán a gyülekezetek nevére és a  számada
tokra nézve, mivel az illető a naptáfrt kényte
len volt tulajdonosának m ár visszaadni. H a a 
a naptár kezemben lett volna s elolvastam vol
na, ahogy szándékomban is volt, elejétől végéig 
a naptár közleményét, akkor ez a  kis lapszus 
nem csúszott volna be az én cikkembe s ak 
kor nekem nem kellett volna itt ezt a magyar 
rázatot megírnom. De ismételten mondom, ez 
is legf el jebb részlet igazságot jelenthet a  nap
tá r  részére! M ert kérem, ahogy velem m eg
történt, nem történhetik-e meg mással is? E l
olvassa-e mindenki a naptár-cikk bevezető 
magyarázó sorait is, s nem elégszik-e meg 
azzal, hogy egyszerűen m egállapítja, amit a 
cím után »Wo gibt es deutsche evangelische 
Kirchengemeinden in Ungarn?« olvas: »Im fol
genden bringen wir einen Ausweis über die 
deutschen Gemeinden unserer Landeskirche«, 
s megnézi, hogy hány és milyen lélekszámú 
német evangélikus gyülekezet van hát hazánk
ban? iÉln tartok tőle, hogy lesznek ilyenek so
kan s akkor m ár hiba történt!

De hiba és tévedés történt más szempont
ból is. Azt m ondja az esperes úr, hogy ez a 
németnyelvű gyülekezetek tájékoztatására ké
szült. H át ha így van, akkor kétszeresen kel
lett volna s a jövőben kell is ügyelni arra, hogy 
szigorúan tárgyilagos statisztikai adatok tájé
koztassák őket! M ert igaz ugyan, hogy pontos 
adataink nincsenek a rra  nézve, hogy mi a m a
gyar és németnyelvű egyháztagok arányszáma 
az egyes felsorolt egyházközségekben, annyi 
azonban bizonyos, hogy amint Scholitz Ödön 
fölsorolta pl. Kötsét, Pécset, Paksot stb. a 
nemet gyülekezetek sorában, ez alapon épp 
oly joggal felsorolhatnánk mi is egy statisz
tikai kim utatásban Sopront, Bonyhádot, stb., 
sőt akár Agfalvát is a m agyar egyházközségek 
között, mivel Pécsett és Pakson, stb. m eg
közelítő arányszámban sincs annyi német egy
háztag, mint amennyi m agyar Sopronban vagy 
Bonyhádon van a kezem között levő hiteles ada
tok szerint. Kötsén épp úgy nincs egyetlen né
metnyelvű egyháztag az anyagyülekezetben, 
mint ahogy hallomás szerint Agfalván sincs 
magyar.

Úgy emlékszem, hogy a régi egyetemes 
névtár — nagyon bölcsen — nem nyelvi a la
pon osztályozza a gyülekezeteket. Bár így len
ne most is! Mi megszoktuk a Felvidéken, hogy



132. oldal EVANGÉL I KUS  ÉLET 17. szám

sok evang. templomban hangzott fölváltva m a
gyar és német nyelven az igehirdetés és elmen
tünk erre  is, a rra  is: Eperjesen isi, Kassán is, 
Bártfán is, Besztercebányán, Selmeoen is, m ás
utt is,, de nem jutott eszünkbe, hogy az egyház
tagokat, m int m agyarokat és ném eteket kü
lönböztessük meg egymástól. Ezt tartanám  ma 
is helyesnek, annak megemlítésével, hogy az 
istentisztelet ilyen vagy olyan nyelven, vagy 
nyelveken végeztetik. Ezt azért is kívánatosnak 
tartanám , mert így egyszerűen elkerülhető len
ne olyan tévedés is,, amit a  nap táríró  is be
ismert,, hogy Rákoskeresztúrt is, Mezőberényt 
is a német gyülekezetek között sorolta föl, holott 
ott a magyarokon és németeken kívül tótok 
is vannak. !

Az a  körülmény, hogy 36 év óta adja kli 
Scholtz Ödön a naptárt, nem menti föl az alól, 
hogy ezentúl pontosabb legyen! S a rra  kell 
kém ünk őt, hogy ne tegye függővé a téves 
adatok kijavítását attól se, hogy az illetékes 
lelkész urak felhívják-e, erre a  tévedésre a 
szerkesztő úr figyelmét. M ert szeretném akkor 
megkérdezni: hogy jár-e s ha igen, hány pél
dányszámban a naptár a pécsi, paksi, kötsei, 
rákoskeresztúri, gyomai, soltvadkerti, somogy- 
vámosi,, stb. lelkészi hivatalok részére? H a 
esetleg az derülne ki, hogy egyetlen egy pél
dány sem került az illető lelkészi hivatalok
ba,, akkor igazán nem remélhető, hogy fel
hívják a figyelmét a  téves adatok kijavítására.

Befejezésül még néhány szót a rra  nézve, 
amit Scholtz Ödön annak indokolására hoz 
fel, m iért közli ezt a kim utatást a  Gotthold- 
naptárban? Két okot em lít: »először a né
met naptár csakis ezen gyülekezetekbe já r s 
a híveket, de a  lelkészeket és tanítókat is ér
dekli, hogy hol vannak hazai egyházunkban 
még hozzájuk hasonló községek avagy választás 
esetén általuk esetleg figyelembe vehető le!l- 
készi és tanítói állások. M ásodsorban azért is, 
mivel külföldi egyházi körökből ismételten 
m egkértek (s bizonyára másokat is) annak köz
lésére, hogy vannak-e M agyarországon német
nyelvű evang. gyülekezetek. E  kérdésre úgy 
felelhetünk meg legjobban, ha emez összefoglalt 
kimutatást kézbesítjük nekik, úgy hogy a nap tár 
egyéb részéből azonfölül még némi bepillan
tást is kaphatnak hazai evang. egyházunk éle
tébe.« »

Elismerem, hogy mindkét szempont fon
tos és jogosult, de éppen ezért szükséges az, 
hogy tévedések ne forduljanak elő a statisztikai 
adatokban! Arra, hogy én állítsam össze az 
idevonatkozó statisztikai adatokat, amire a  
haptáríró  utalást tesz, sajnálatom ra ezidőíslze- 
rint nem vállalkozhatom, mivel külön összeírást 
kellene eszközölnöm, illetve a gyülekezeti ta
gok összeírási íveit kellene megszereznem és 
átnéznem. E rre  pedig időm nincs. De, ha m a
g á ra  a statisztikai m unkára én nem vállalkozom, 
azért még korántsem  jogosult senki sémi 
annak kijelentésére, hogy: »amíg ezt megál
lapítani nem tudjuk, nem m arad más hátira,

mint hogy ezentúl is az evangélikusok összes 
lélekszámát közöljük, de annak feltüntetésével, 
hogy mely istentiszteleti nyelv van a  községben 
túlsúlyban!« Ellenkezőleg: az igen tisztelt 
naptárszerkesztőnek kötelessége, hogy ezeket az 
adatokat megállapítsa, vagy meg állapíttassa az 
illetékes lelkészek segítségével s azután azo
kat, tehát a helyeseket közölje le! Annyi se
gítséget magam is szívesen nyújtok neki, hogy 
a beküldött statisztikai kimutatást annakidején 
örömest átnézem, s az esetleges tévedésekre jó 
előre felhívom a figyelmét.

A helyreigazítással azonban nem szabad 
várnia addig, am íg ez laz új statisztikai össze
írás bekövetkezik! Mert az igazság föltétlenül 
az, hogy a Gotthold-naptár nem nyújt a  maga 
adataival tárgyilagos képet olvasói számára, 
sem gyülekezeteink, sem a külföld részére. Ez
ért ismételten is csak azzal fejezhetem be so- 
ra'm ai, hogy olyan sajnálatos tévedésnek mi
nősítem a Gotthold-naptár statisztikai kim uta
tását, melyet »nem elegendő nekünk itt pusz
tán szóvátennünk, hanem amelyet — reméljük 
— ugyanabbania naptárban, a legközelebbi év
folyamban, ugyanolyan cím alatt, mint ahogy 
most szerepel, s a tévedésnek nyílt beismeré
sével és a valóságos helyzet világosi feltünte
tésével fog a naptár szerkesztője okvetlenül 
minden további nélkül s önmagától kijavítani.

Ezt várjuk a nap tár és a statisztikai adatok 
m egbízhatósága érdekében.«
|̂  [ j c [ Dr. D e á k  J á n o  s-

Evangélikus arcképek.
ócsai Balogh Péter.

Neve ma már ismeretlenül hangzik; több mint 
szúz év távlatából ragadom ki emlékét, hogy életének 
rövid ismertetésével lelki szemeink elé álljon hit- 
hiiségével és evangélikus egyházunk iránti szoigá- 
latkészségével. Az evangélikus Pantheon egyik di
cső alakja ő, kinek emlékét őriznünk és ápolnunk 
szent kötelességünk.

Balogh Péter (ácsai nemesi előnévvel) 1748, au
gusztus hó 14-én született Bágyónban, Nógrádmegyé- 
ben. A késmárki és pozsonyi ősi evangélikus líceu
moknak volt kiváló növendéke. Egészen fiatalon lé
pett a közigazgatási pályára s már 23 éves korá
ban Nógrádmegye szolgabírója lett. Lelkiismeretes 
és példás szorgalmú közhivatalnok volt s ezen eré
nyei mellé párosult nagyszerű rátermettség és veze
tői bölcseség. Rövidesen Nógrádmegye alispánja lett, 
de\ már 1785-ben a királyi táblai ülnökségre hívták 
meg, majd a hétszemélyes tábla bírájává, később 
pedig a magyar udvari kancelláriához, mint előadót 
választották meg. 1787-ben már udvari tanácsos, 
1791-ben Torontói, 1802-ben pedig Zólyomvármegye 
főispánjává nevezték ki. Elnyerte a cs■ és királyi 
valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot is.

Balogh Péter magas hivatali állásaiban sem 
szűnt meg evangélikus egyházának buzgó, tevékeny 
és védelmező tagja lenni. Pártfogója, oítalmazója és 
előharcosa volt a protestáns érdekeknek. Az 1790— 
91-iki országgyűlésen, a protestánsok vallásszabad
ságának ügyében oly hatalmas s bátor beszédet 
mondott, mely akkor országos feltűnést keltett s 
nagyban hozzájárult az elért eredmények kiharcolá
sához. 1790-től egészen haláláig a magyar evangé-
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likas egyházak egyetemes felügyelője volt s ezt a 
tisztséget oly kiváló tapintattal. de egyben bátor 
hitvallással töltötte be, hogy az összes magyar pro
testáns egyházak benne találták a protestáns ér
dekek egyik leghivatottabb szószólóját.

Szülőfalujában, Bágyonban, ősi családja nemesi 
bit tokán hűlt meg 1818 október hó 16-án. Halála az 
egész magyar protestantizmus veszteségét jelentette. 
Á pest', evangélikus egyház ünnepi istentiszteletén 
Kiss ' János, a kiváló pap-költő, dunántúli püspök 
mondott hatalmas gyászbeszédet.

Hamvai a csendes bágyoni temetőben nyugosz- 
nak. Halálának 180-ik évfordulóján. 1028-ban az egye
temes egyház renováltatta sírboltját es uj sírkövet 
állított, melynek felirata a következő:

»Itt nyugszik ácsai Balogh Péter, valóságos 
titkos tanácsos, a magyarhoni evangélikus egyház 
egyetemes felügyelője, a hétszemélyes tábla bírája, Zó
lyom és Torontód vármegyék főispánja. Nógrád vár
megye alispánja, az 1790—91-iki országgyűlés követe 
és azon a protestantizmus jogainak ékes szavú vé
delmezője.«. . Született 1748 alig. 25, meghalt 1818 
okt. 16■ »Az igaznak emlékezete áldott.« Emelte
közadakozásból a Magyarhoni Ev. Egyetemes Egy
ház, 1928.« K á r o s y  Pál .

Egy evangélikus hangverseny.
A fasori jótékony nőegylet rendezésében 

a Zeneakadémián április 19-én este jótékony
célú hangverseny volt. Olyan hangverseny, 
amilyen az őszi-téli szezonban száz és siz,áz van 
s a zenei közvélemény' s a művészi élvezetekben 
szinte megcsömörlött s túlzottan finom igényű 
közönség úgy könyveli el azokat: jótékony
kodó művészek egyházaik szolgálatába állnak 
néhány félórára s ennyi eseménye lesz az egész 
estnek.

Be kell vallani azt is, hogy e sorok író 
jának a fejében is ilyen megjegyzések motosz
káltak s a program m  láttán  az az ifjúkori em
léke kísértette meg, hogy több mint egy év
tized után ismét, hallhatja orgonán Dubois: In 
Paradisum  című, orgonaművészeknek sohasem 
kedves, »laikus« zeneértőknek(?) pedig nagyon 
hangulatos müvét.

Ez az est az ilyen m agam fajta ajkbiggyesz- 
tőket azután alaposan helybenhagyta. Basilides 
Mária volt kétségtelenül a legnagyobb érték, 
aki egy Schütz-zsoltárral s egy Hándel-jária 
előadásával m egm utatta azt, hogy vannak a 
klasszikus egyházi muzsikának olyan, a  szentsé
gesség által m egihletett papnői, akik előtt hó
dolni kell s akiknek művészi teljesítőképességét 
egyházunk jobban kamatoztathatná. Nem tu
dom, hány evangélikus férfi és nő hallotta már 
Basilides M ária előadásában Bach: Kreuzstab- 
kantáté c. művét? Ha egyházunk bővében vol
na a pénznek s merne áldozni művészi ha tá
sokra, ezt, a világviszonylatban is legnagyobb 
tehetségünket böjti időben meg kellene szó
laltatni minden evangélikus városban, hogy a 
hívok és hitetlenek az ő énekében megnyilat
kozó hitbizonyságtétel által higvjenek.

Kerpely Jenő zeneakadémiai tanár két 
cselló-számával elkápráztatta a hozzáértőket s 
a lelkesedóket egyaránt. Amit a művészi meg-

ihletettség s elmélyülés nyújtani tud, azzal a 
képességgel ő ' mind rendelkezik. E gyháztár
sadalmi hangversenyeink mindig szívesen hall
gatott hegedűművésze: Dullien Klára Tartini: 
ördög-trilla előadásával gyönyörködtette hall
gatóit. Lehotay Árpád két verset szavalt s ked- 
veltette meg m agát az előtt a közönség előtt, 
amely előtt, bár ide tartozik, most szerepelt 
először.

Peschko Zoltán, mint programmkészítő, de 
mint előadó orgonaművész is szerepelt. H árom  
művet játszott: egy Gárdonyi Zoltán: Prelúdiu
mot, mely Ízelítőt ad egy tehetséges komponista 
képességeiről, Dubois m ár em lített darabját 
s Antalffy—Zsíros: »A faunok tánca« c., egy 
kissé amerikai jazz-szerü darabját. Peschko há
rom darabjának  stílusa s szelídebb tónusa al
kalmat adott arra , hogy temper,amentumánajk 
látszólag nem fekvő művészi alkotásokhoz va
ló jogát is igazolja. A hangversenyt Faragó 
György zongoraszámai zárták be, bizonyságért 
adva e nagy tehetségű fiatal művész folytontartó 
fejlődéséről.

Amilyen pompás volt a műsor és a mű
vészi teljesítmény, olyan kedves, meghitt és 
figyelmes volt a jó evangélikus közönség. Tahin 
az előadók nem voltak e rre  különös tekintettel, 
talán a hallgatók sem ezzel a célzattal lelke
sedtek, de végül is úgy alakult a helyzet, hogy 
evangélikus művészek lelki közösséget terem 
tettek evangélikus testvéreikkel. S jó az, ha 
mi evangélikusok a templomon kívül is együtt 
és egymás szeretetében lelki közösség lehetünk.

,G. L.

Könyvismertetés.
Lunde János : Jézus kis barátai. Gyermekprédi
kációk. Norvég eredetiből fordította: Wolf Lajos 

ceglédi lelkész.

Ha egy kötet címén jazl olvassuk, hogy 
gyerm ekprédikációk, fokozott érdeklődéssel és 
igényekkel vesszük kézbe. Ma m ár nagyon 
érezzük azt, hogy csak az igehirdetésnek külö- 
lönös gonddal készült beszédeit nyújthatjuk át 
a gyermekeknek, akiknek nemcsak a  figyelmük 
más, de akiknek a szántatlan leikébe csak a 
legkomolyabb felelősséggérzettel indulhatunk 
magvetésre. A gyermekistentiszteletek és gyer- 
m eknrédikációk jelentősége ma m ár világosan 
áll előttünk és ezen a munkatéren való fára 
dozás az utóbbi évtizedekben örvendetesen fej
lődött.

Annál inkább fájdalmasan kell m egálla
pítani, hogy m agyar evangélikus egyházi iro
dalmunk e tekintetben még önálló munkát nem 
produkált. Igaz ugyan, hogy egészen különös 
kegyelmi ajándék szükséges a kis gyermekek
nek szóié) igehirdetéshez és hogy ez keveseknek 
adatik meg, mégis lehetetlennek tartjuk, hogy 
c téren is ne volna lelkipásztor, aki talentum 

mal és áldással tudna tevékenykedni. Sok év-
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vei ezelőtt a M agyar Luther Társaság kiadta 
m agyar fordításban Decopé gyermekbeszédeit, 
majd később annak második kötetét is, mind
kettő azonban teljesen elfogyott és ma már 
nem kapható. Legújabban Wolf Lajos Lunde 
János norvég evangélikus püspök gyerm ekpré
dikációinak első, majd most második kötetét 
adta ki szép fordításban. Egészen egyszerű, 
könnyű mondatok, szép m agyarság jellemzi a 
fordítást. A kötet legjobb beszédei gyanánt 
megemlítjük »A teljes írás Istentől ihletett« és 
oEn vagyok az ajtó«, továbbél »Senkinek rosszért 
•rosszal ne fizessetek« c. beszédeket. Általános
ságban meg kell ugyan jegyeznünk azt, hogy 
a beszédekben sok és néhol aránylag ho-szadal- 
mas az illusztrációnak használt történet és 
hogy van közöttük olyan is, amelyik nem alkal
mas arra, hogy a mi viszonyaink között hasz
náljuk, de olyan kivételes tehetséggel, szeretet
tel és az apró gyermekek iránti felelősséggel 
készült igehirdetések, melyek olvasása és ta
nulmányozása áldásokkal já r mindazokra, akik 
gyermeki s ten tiszteletek vagy vasárnapi iskolák 
munkáiban fáradoznak. H álásnak kell lennünk 
a fordítónak, hogy a második kötetet is köz
rebocsátotta. K. L.

Gedat G. A .: A  Bumeráng visszaröppen. 
Fordította: hutás Kálmán.

A világot járt embereket izgatja a könyv
kiadás. Aki túl sokat utazott, megszünteti a 
szerénység gátlását s azon van, hogy amit nyi
tott^?) szemmel m egláthatott, azl leírja  s könyv 
formában megjelentesse.

Ennek a könynek is ezért kellett megszü
letnie.

Szerző társadalmi vagy egyházi állását, rang
ját nem ismerjük, csak sejtjük, hogy olyan u ta
zó titkár, vagy missziói iskolai szaktekintély, 
aki speciális egyházi megbízatással já rja  a vi
lágot s ezen az alapon a legjobb körökkel is 
találkozik, megfigyelheti a távol Kelet s a 
nekünk mindig közel fekvő Nyugat eseményeit 
s élményeiről ír.

A modern sajtó külföldi tudósítóinak mun
káját tartotta szem előtt. Ezért minden érte
kezése egy riport jelentőségével ér fel azzal 
a kiegészítéssel, hogy a látottak alapján m eg
írt véleményét evangéliumi kritika alá helyezi.

Riportokat kapunk Amerikáról, Japánról, 
Sanghajról, Ázsiáról, ezenfelül pedig két é rte 
kezésfélét kaptunk ezen a címen: »Van-e é r
telme a missziónak?«, a másik értekezési címe: 
»Gandhi árnyéka«.

Az átlagos olvasó ember ismerős adatokkal 
találkozik, láz a jám bor német szerző nem múlja 
leiül, egy átlagos újságíró képességeit. Az ösz- 
szegyűjtött anyag éppen riportage jellege miatt 
olyan, hogy ma jóakarattal újnak és érdekes
nek nevezhető, ele három hónap múlva már 
• dőt ávolságba kerül.

Riportjai alapján azt várta az olvasó, hogy

a megadott értekezésben: »Van-e értelme a 
missziónak?« kimondja határozottan és bátran 
azt, hogy a mai világpolitikai helyzet miatt 
néhány évig szüneteltetni kellene a missziói 
egyházi tevékenységeket. Amit ő is megír, azt 
nagyon sokan tudjuk, hogy ma a missziói mun
ka áthághatatlan akadályokra bukkan a feléb
redt nacionalizmus miatt. Ezt a konzekveficiát 
nem meri cikkében kifejezésre juttatni, bár 
minden sorából érezni, hogy ez az őszinte vé
leménye.

Nagy hibája a könyvnek az, hogy minden 
fejezetben alkalmat talál arra, hogy a német 
nemzeti szocializmust olyannak állítsa be, mint 
ami az egyetlen világmegváltó politikai rend
szer.

A fordítás az első húsz oldalon kisisé ne
hézkes a merev német szöveg miatt, de azután 
megtisztul, m agasba lendül s olvasásra élveze
tes stílust nyújt. A könyvből lapunk m ár ho
zott mutatót s érdekessége már abból is m eg
ismerhető volt. G. L,

Nem hagyhatom szó nélkül.

Egyik egyházmegyénk legutóbb hozott 
jegyzőkönyvi határozatában utasítja a nemze
tiségi iskolák tanítóit, hogy nem magyarajkú 
tanulóikat egyes fontosabb m agyar egyházi 
énekekre is m egtanítsák s ezt a körlelkészek 
is ellenőrizzék. Nagyon helyes és követendő 
határozat volt ez, mert a legsikeresebb magya
rositó eszköz a m agyar egyházi ének. Azért 
nem tudtunk a m agyarosítás terén s ezzel 
együtt a m agyar nemzeti egység érdeké
ben nagyobb eredményt felmutatni, mert lel
készeink és tanítóink nem m agyarajkú növen
dékeiket századokon keresztül egyetlenegy m a
gyar egyházi énekre sem tanították meg. Az 
egyetemes tanügyi bizottság elnöke próbálja 
meg egyszer és járja  be a nemzetiségi iskolá
kat és személyesen meggyőződhetik ennek szo
morú igazságáról. Kivételesen, de csak egy-két 
helyen ismerek oly tanítót és hitoktatót, kik a 
legutóbbi időben a nem m agyarajkú ifjúságot a 
fontosabb és szebb m agyar egyházi énekekre is 
m egtanították s midőn az egyik m agyar is
tentisztelet alkalmával a tanulók, a  némettel 
egyező m agyar énekek mellett, a különleges 
m agyar énekekre is, pl. »Térj magadhoz drága 
Sion«, »Éti Istenem, én bűnös ember«, »Győz
hetetlen én kőszálam«, »Foly az idő a  sírhoz1«, 
stb.) rázendítettek, nagy lelki gyönyörűséggel 
hallgatták a felnőttek is és ámulva kérdezték: 
»Hát ilyen szép evangélikus énekeink is van
nak? Hiszen ezeket soha nem hallottuk és ta
nultuk!« ... Ismerek egy németajkú gyüleke
zetben működő Lelkészt, aki konfirmandusait 
a Biblia m agyar fordításával is megismerteti 
(a német és a m agyar Biblia s a Fébé lesza
kít ós naptára ott van az iskola asztalán s a 
tanulók rendelkezésére áll); a konfirmációi
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oktatás alatt ugyanis a konfirmandusok az ál
lniuk veti konfirmációi füzetbe mindennap elő
ször az Uj, azután az Ószövetség könyveiből, 
felváltva, egyszer a németből, másszor a magyar 
fordításból általuk választott kis két-három- 
soros bibliai Igéi kötelesek írni s azt az óra 
végén felolvasni. V . Z .

MEGHÍVÓ.

— Nyíregyháza. A nyíregyházai egyházközség ápr. 
18-án D. Geduly Henrik püspök és Paulik János kor- 
mányfötanácsos, a gyülekezet két lelkészének 70-ik 
életevük betöltése alkalmából az egyház tanácsterme 
részére készíttetett arcképét meleg ünneplés kere
tében leplezte le. Margócsy Emil főigazgató., egy
házközségi felügyelő köszöntötte a két lelkészt és 
fejezte ki négy évtizedes munkájukért az egyház- 
község háláját. D- Geduly Henrik püspök és Paulik 
János szívből jövő szavakkal köszönték meg a gyü
lekezet szeretetét. Az egyháztanácsosi és képviselő
testületi ülés elhatározta 'és kiadta a templomtata- 
rozási munkálatokat.

A Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egyesülete 
Budapesten i93tí május ho 13. napján a Deák-téri 
leánygimnázium dísztermében tartandó konferenciá
jára a lelkészi kar minden tagját testvéri szeretettel 

meghívom.
Az Ur áldása legyen tanácskozásainkon! 

Budapest, 1936 április hó 20.
D. Raffay Sándor 
a MELE. elnöke.

A tanácskozás sorrendje:
1. Délelőtt 8-30 órakor áhítat és úrvacsoravétel a 

Deák-téri templomban. A szent szolgálatot D- 
Kapi Béla püspök végzi.

2. Délelőtt 9-15 órakor:
a) Elnöki megnyitót mond D. Raffay Sándor 
püspök, a MELE. elnöke
it)) A nem középiskolai evang. vallástanííás anya
ga. Előadó: Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész
ei A középiskolai evang. vallástanítás anyaga. 
Előadó: Dr. Sólyom Jenő, gimnáziumi vallástanár.
d) Az egyház és a munkásság. Előadó: Moravcsik 
Sándor diósgyőri lelkész.
e) Hozzászólások.

Déli 1 órakor a konferencia tagjai, mint vendégek 
vesznek részt a közös ebéden.

3. Délután fél 4 órakor:
a) Az evang. lelkész társadalmi helyzetének 
története. Előadó: D- Kovács Sándor püspök.
b) A lelkész segítői a gyülekezetben. Előadó: 
Wolf Lajos ceglédi lelkész.
c) Hozzászólások.
d) A konferencia tanulságainak összefoglalása. 

A konferencia résztvevői a nemzetközi vásárral kap
csolatos 50 Oo-os vasúti kedvezményt vehetik igény
be. miért is a részvétel egyszerűen jelentendő Kemény

Lajos alelnök címére, VII., Damjanich-u- 28-b.

MISERICORDIAS DOMINI VASÁRNAP.
János ev. 10:11—16.

Az ember életére sokan tartanak igényt. A cél
ért olyanná válnak, anülyennek őket látni kíván- 
jak: gyereknek gyerekszavuvá, tudósnak böl cselke- 
dővé, munkásnak érdeskezüvé, keménysziviieknek har
cosokká gyengéaeknek simogatóvá, juhoknak jó písz- 
torrá. Pedig ez mind csak e Sátán emberi, sok
féle formája. Nem egyebek béreseknél, akik meg
futnak, ha küzdeni is kell az emberért.

.4 hívők seregét szavakkal. ígéretekkel pásztorol- 
ni ne akarja senki sátánfia. Életért életet csak egy 
adott: az igazi Jó Pásztor. '‘Krisztus. Ezért meg is 
teszi, amit Ígért: égybegyiijti az ő  juha it egységbe 
a kereszten, és egységbe a dicsőségben.

— Zsinatrhirek. A zsinati irományok* 9- füzete, 
mely a zsinat megnyitását, megalakulását és első 
ülésszakának lefolyását, a jegyzőkönyveket és a 
bizottsági munkákat ismerteti, megjelent és ezt a 
füzetet, mint az Evangélikus Élet ingyenes mellékletét 
lapunk mai számához csatolva, előfizetőinknek meg
küldjük.

— Békési egyházmegye. Április 18-án iktatta hi
vatalába a békési egyházmegye közgyűlése új 
felügyelőjét, Dr. Lányi Márton ny- főispán, ország- 
gyuiesi képviselőt és Dr. Adamkovics Ágost tótkom- 
iosi ügyvédet. A bevezető Istentiszteletet Bartos Pál 
szarvasi lelkész, egyházmegyei főjegyző végezte. A 
közgyűlést Dr. Haviár Gyula lemondott felügyelő 
nyitotta meg, majd a választás eredményének kihir
detése után a két felügyelő letette az esküt és 
Kovács Andor esperes beiktató beszédében a fel
ügyelői jogok és Kötelességekről szólt hozzájuk. Ez
után Dr. Lányi Márton tartotta meg beköszöntő be
szédét, melyben abból indult ki, hogy Békés megyé
ben az evangélikusoknak domináló szerepet 
kellene vinniök. A vallástalan ember szégyene a 
falunak és a városnak egyaránt. Felvetette az éven
kénti két munkanap felajánlásának gondolatát, majd 
szólt a felekezetek közötti békéről és a belső agy
házépítésről: saját híveinket kell saját egyházunk 
javára még jobban visszahódítani. Emelkedetten szólt 
a hazafiság és hithűség szétválaszthatatlanságáról. Dr. 
Adamkovics Ágost másodfelügyelő szép beszédében 
kijelentette, hogy Isten segítségével úgy akar az egy
házért dolgozni, hogy ezzel a hazának is szolgáljon, 
mert aki vallásában gyenge, az válságos időbér, 
gyenge lesz a hazaszeretetben is. Az üdvözlések hosz- 
szú sorát D. Raffay Sándor püspök nyitotta meg, aki 
az egyetemes papság elvéből kiindulva, a szolgálat
ban való hűség gondolatát fejtette ki. Dr. Pesthy 
Pál kerületi felügyelő a felügyelők nevében mondott 
üdvözlést és általában többet kívánt a világiak buz- 
gcságától és szolgálatától. Dr- Sztranyavszky Sán
dor. a dunáninneni egyházkerület felügyelője, a kép- 
viselöház elnöke, mint az orosházai egyházközség 
felügyelője üdvözölte a két felügyelőt és nagyhatású 
beszédében a határokon belül és kívül élő evangé
likus egyházak és hívek összetartozásáról szólt. Nem 
nemzetiségi, hanem nemzeti alapon kell egynek lenni. 
Az egyházi és világi hatóságok és intézmények be
szédei után az üdvözlésekre Dr. Lányi Márton felelt. 
Az egész ünnepség szép hitvallás volt az evangélikus 
hithüség és egyházszeretet mellett.

— Uj evangélikus gimnázium. A bányai egyház- 
kerület elnöksége Orosházán az egyházközség ás 
Orosháza vezetőivel folytatott megbeszélésen meg
állapodott abban, hogy az Orosházán működő gim
náziumi tanfolyamot az egyházkerület felügyelete 
alatt algimnáziummá szervezi át és a szarvasi gim
názium érdekkörébe vonja. Orosháza község telket 
ajánlott fel a rajta lévő épületekkel együtt.

— Halálozás. Csetneki Gyürky Pál. a rimaszom- 
bat-tamásfalvi ág. h. evang. egyház 53 éven át volt 
lelkésze, nyugalmazott gimn. tanár, a kishonti es- 
peresség volt főesperese, a tiszai egyházkerület volt 
főjegyzője, a magyarországi ev. egyházegyetem volt
tb. főjegyzője és a lelkészi nyugdíjintézet megszer

vezője és ügyvivője, az eperjesi ev. Collégium volt 
egyházi elnöke április hó 17-én. életének 87-ik esz
tendejében, hosszú szenvedés után elhunyt. Köztisz
teletben álló és példásan munkás életének emlékét 
a határokon innen is szeretettel és hálásan őrizzük.

— Aszód. Április 19-én iktatták az aszódi egyház- 
község felügyelői tisztébe Dr. Traeger Ernő minisz
teri tanácsost és másodfelügyelövé Dr. Czirbusz 
Endre gimnáziumi tanárt. Az ünnepségen résztvett
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D. Raffay Sándor püspök, Dr .Pesthy Pál kerületi 
felügyelő. Chugyik Pál esperes úrvacsorát osztott, 
Pröhíe Sándor alesperes prédikált; istentisztelet után 
a beiktatás díszközgyűlés keretében történt, melyen 
Dr. Traeger Ernő szép beköszöntő beszédet mondott 
és arra utalt, hogy az egyház életében minden 
munkának mindig a szeretet és az egyetértés jegyében 
kell lefolynia. Dr- Czirbusz Endre beköszöntő be
széde után az első ’ üdvözlést D. Raffay Sándor 
püspök mondotta, majd Dr. Pesthy Pál, Prőhle Sán
dor, Szever Pál és Wurmb Elemér.

— Lelkészbeiktatás. A terényi (Nógrád megyei) 
egyházközség úji lelkészét, Váci Jánost március 19- 
én iktatta be Mihalovics Samu főesperes. Az ünne
pélyen megjelent Dr. Sztranyavszky Sándor egyház
kerületi felügyelő. D. Kovács Sándor dunáninneni 
püspök, Dr. Tahy László miniszterelnökségi állam
titkár és Kardos Gyula alesperes.

— Tanárválasztás. A nyíregyházai ev. leánygim
názium Rezessy Zoltán helyettes tanárt, felszentelt 
lelkészt rendes tanárrá választotta.

— A pestmegyei felső egyházmegye tavaszi lel- 
készi értekezletét április hó 27-én, Rákoskeresztúron 
tartja.

— Egyházmegyei lelkész-értekezlet. A hegyaljai 
evangélikus egyházmegye lelkészi testületé április hó 
15-én tartotta szokásos évi konferenciáját Duszik 
Lajos főesperes elnöklete alatt. A konferenciát meg
előzően az Ur szent vacsorájához járultak a lelké
szek, amelyet Moravcsik Sándor diósgyőri lelkész 
szolgáltatott ki. Az értekezleten, melyen Szirmay 
Lászió egyházmegyei felügyelő is résztvett, az elnöki 
megnyitóban érintett közegyházi kérdésekkel foglal
koztak a lelkészek, így nagy érdeklődéssel és több 
hozzászólással kísérték az egyházfelügyelői állás tör
téneti kialakulásáról és mai jelentőségéről szóló ta
nulmányt, továbbá Bortnyik György vallástanár és 
Ligeti Ede sajókazai lelkész előadásában tárgyalt 
vallástanítási pedagógiai kérdéseket. Majd a MELE. 
által előterjesztett tételeket vitatta meg az 'értekezlet.

— Eljegyzés. Dr. Sólyom Jenő eljegyezte Hantos 
Ilonkát Kolozsvárról.

— Házasságkötés. Urbán Ernő ev- lelkész és 
Balikó Eszter tanárnő f- hó 28-án tartják esküvőjüket 
Budapesten, a kelenföldi templomban.

— Az Evangélikus Nöegyesületek Országos Szö
vetsége a Budapesti Evangélikus Nőegyesületek ren
dezésében április hó 25-én, délután 6 órai kezdet
tel, Deák-téri leánygimnáziumunk nagytermében es
télyt tart, amelynek műsorán D. D- Raffay Sán
dor előadása, Dr. Györy Aranka vetítettképes be
mutatója budapesti ev. templomainkról, Dullien Klára 
hegedüjátéka és a budapesti ev. leánygimnázium 
ének- és zenekara Kapi-Králik Jenő orgonamüvész 
vezénylésével szerepelnek.

— Az Erzsébet Tudomány-Egyetem Evang. Hit-
tudományi Kara Hallgatóinak Ifjúsági Köre április hó 
19-én »Az élő egyház« címmel rendezett előadás- 
sorozat IV. vallásos estjét tartotta, melyen Kunos 
Jenő IV. é- theol. tartott írásmagyarázatot; Remé- 
nyik Sándor versét szavalta Macher Jolán I. é. 
theol. Kapi Gyula 25- zsoltárát a theologusok quar- 
tettje énekelte, azután D. Kapi Béla püspök »Élő 
egyház és a család« címen tartott nagy érdeklődés
sel fogadott, mélyen járó gondolatokban gazdag 
előadást. ✓

— Kelenföld. A Leánykor április 18-án jól si
került teaestet rendezett, amelyen Dr. Veressné Ul
mer Ilona ev. leánygimnáziumi tanár tartott elő
adást. Énekelt Ürmössy Zsigmondné, szavalt Hu- 
szák József. — Április 25-én a vasárnapi iskolások 
műsoros délutánt rendeznek, amelyen színdarabok
kal, szavalatokkal, zeneszámmal a gyermekek sze
repelnek. A tiszta jövedelmet Gáncs Aladár sír
emlékére fordítják.

— Székesfehérvár. A székesfehérvári gyülekezet 
a böjt minden szerdáján bőjtesti istentiszteletet tar
tott. Az egyesületek ezeket az estéket felváltva ren- 
dezték. A Leány-egyesület március 22-én, melyen 
Dr. Zelenka Margit budapesti ev- leánygimnáziumi 
tanár »Irodalmunk nőalakjai a böjt mérlegén« címen 
tartott előadást. A Nőegylet március 29-én, melyen 
előadást tartott: Kardos Gyula balassagyarmati al
esperes lelkész »Jézus áldozati halálának fensége« 
címmel. Április 5-én a gyülekezet vallásos estéjén 
D. Kovács Sándor püspök »A magyar nemzet szo
morú husvétjai« címen tartott előadást. Az utolsó 
vallásos estet a Misszióegyesület rendezte, amelyen 
előadó Drenyovszky János kispesti vallástanár volt. 
Minden alkalommal szavalatok és énekszámok bő
vítették a műsort. Március 15-én az Ifjú- 
sági Egyesület szép hazafias ünnepélyt ren
dezett, melyen Teke Sándor oki. tanár az egye
sület elnöke mondott márciusi megemlékezést. A 
Nöegyesület az idén is megrendezte szokásos böjti 
Luther-uzsonnáit. A március 14-ikin írást magyará
zott Irányi Kamill lelkész; a március 21-ikin Irányi 
Kamillné. Az uzsonnák jövedelmét a szegények se
gélyezésére fordítja a Nőegylet. A helybeli pro
testáns katonai egyház is az ev. templomban tar
totta úrvacsorái előkészítő áhítatait március 30, 31 
és április 1-én, amelyen Irányi Kamill lelkész »A 
1<ereszt nem teher, hanem öröm«, Veres Jenő katonai es
peres »A kereszt nem bolondság, hanem Isten ereje«, 
Borbás Antal katonai alesperes »A kereszt nem kénysze
rűség. hanem szent kötelesség« címen tartották bűn
bánati előadást. Ezeken az előkészítő áhítatokon a 
polgári egyház tagjai is szép számmal vettek részt.

— Ösagárd. A fiú- és leány ifjúság bibliai és 
énekversenyt tartott a következő szabályok sze
rint: 1 és negyed óra alatt föl kellett jegyezni fej
ből a legtöbb arany mondást és újabb 1 és negyed 
óra alatt a legtöbb énekverset. — Első díjat nyert; 
Gyurica Marika 58 bibliai vers és 42 énekvers. Má
sodik díjat Holicza Marika 60 bibliai vers és 38 
énekvers. Fiúk között: első díjat nyert: Lestyán 
János 46 bibliai vers és 20 énekvers. Második díjat 
Szelszki Pál 39 bibliai vers és 23 énekvers. A versenyt

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve

Konfirmációi ajándéknak: Ujtestamentom. Görögből 
fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben P. 6.— 
imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben 
P. 3-50. Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P- —'.70. 

Megrendelhető:
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest IX., Ferenc-körút 19—21-
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u- 28:b. — F.: Farkas L.
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IFJÚSÁGI M UNK A É S  A Z  EGYHÁZ.
Nem volt még kor a történelem folya

mán, amely annyira kihangsúlyozta volnja az 
ifjúság jelentőségét, mint ez a miénk. Divatos 
lett az ifjúságról beszélni. Világot, vagy tá r 
sadalmat m eghódítani akaró eszmék első lé- 

- pése mindig az ifjúság felé vezet. Azt gon
dolják — és nagyon helyesen —, ha az ifjú
ságot megnyerték a maguk számára, akkor 
m egnyerték a jövőt is. Az ifjúság jelentősége 
különösen a világégés után lett nyilvánvalóvá. 
A ma embere a pillanatok számára tud csak 
élni, berendezése az átmenetiség jellegét viseli 
magán. Éppen ezért látja az ifjúságnak, mint. 
a jövő biztosítékának jelentőségét, de a  jövőre 
számottartó politikai eszmék, irányzatok, világ
nézeti rendszerek is mind az ifjúsághoz sze
retnék szekerük rúdját kötni. Ma a jövőért való 
küzdelem egyenlő az ifjúság megnyeréséért in
dított harccal.

A régi keretek között m agát jól érző egyház 
az ifjúság egyházi szempontból való sorsdön
tő lehetőségére csak a legújabb időben döb
bent rá. Éppen az egyház, amelynek leginkább 
joga van a holnapra, feledkezett meg róla. A 
holnapért való versenyben az egyház bizony 
lemaradt.

Az egyháznak az ifjúság nevelése áldott 
műhelyének kell lennie. Iskoláink ugyan a leg
jobbak voltak, legügyesebben tanították a gyer
meket a hétköznap tudományára, évszázadok 
múlva sem lettek rosszabbak, sőt jobbak. De 
a probléma nem is ezen a téren, hanem az is
kolán kívül van. Az egyház szeretete tevőle
gesen a konfirmációig kísérte a gyermeket. 
Hogy azután mi lett vele, hová vitte az élet sod
ra, azzal nem törődött. Csak szószékről volt

szava hozzá, s bizony legtöbbször mesisze esett 
életéből a templom. De még abban az eset
ben ic, ha m egtarto tta kapcsolatát az egy
házzal, elég nagy-e az a tőke, amit gyerm ek
korában szerzett, ahhoz, hogy annak kam atai
ból egész életre jusson? Bizony nehéz igennel 
felelni. Az egyház üresen hagyta az ifjú életében 
azt az időt, amelyben elválik, milyen férfiú lesz 
az ifjúból. Éppen az emberélet sorsdöntő évei 
számára nem volt eszköze arra, hogy az ifjú 
lelkiveretébe beleadja a m aga színét.

M ár a múlt század folyamán volt több 
olyan ifjúsági mozgalom, amely természetes 
segítőtársául állt volna oda az egyház mellé. 
De ezeket nem ismerte el a magáénak, sőt 
bizonyos ellenszenvvel nézte munkájukat. Po
litikai érdekek harcát látta  m unkájukban.

Kérdés tehát az, milyen az az ifjúsági mun
kaforma, amely megfelel az egyháznak? Az 
evangélikus ifjúsági munka nem lehet a  gyü
lekezeten kívül álló munka. Az ifjúsági munká
nak m edre a gyülekezet, amely meghatározza 
és kijelöli a munka irányát és útját. Az Evan
gélikus ifjúsági m unkának az egyház szempont
jából a gyülekezeti életre való nevelés, az egy
ház ügyei iránt való érdeklődés felkeltése és a 
hitélet elmélyítése a célja. Ez annyit jelent, 
hogy a gyülekezeti élet vérkeringése egyúttal 
az ifjúsági munka vérkeringése is. Ez azon
ban az ifjúsági munkának csak az egyik o l
dala. Az evangélikus ifjúsági m unkának moz
galmi jelleget is kell hordoznia. Nagyobb kö
zösség alkotóelemévé kell válnia. Meg kell az 
ifjúsági egyesületnek a lehetőségeket találni 
arra, hogy kívülről, nagyobb közösségekből is 
kaphasson impulzusokat. E  mozgalmi jellege
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nem valami elhanyagolható tényező, hanem 
erős és határozott követelés. Jó egyesületi m un
ka feltétele ez. Az egyesületi munka öntuda
tát, a gyülekezet keretein felül való emelkedést 
egy mozgalomhoz való tartozásnak érzése adja. 
Mozgalmi jelleg nélkül az ifjúsági egyesület 
zárt közösséggé lesz csupán, amelynek szava 
nincs az ifjúság zöméhez. Mozgalmi jelleget 
módszer, nagy közösség adhat a munkának.

A mi evangélikus ifjúsági m unkánkra néz
ve adva van ez a mozgalmi lehetőség. Tíz év 
óta működik a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
Nemzeti Szövetségében (KIÉ) az Evangélikus 
Ág, mint evangélikus ifjúsági munkánk köz
ponti szerve. A KIÉ Evangélikus Ágának mun
kája akár közvetlenül, akár közvetve hatott az 
evangélikus ifjúsági m unkára annyiban, hogy 
ez a tipusú munka folyik szinte az egész egy
házban. A feladat csak az volna, hogy ebből az 
Evangélikus Ágból kellene kialakítanunk az 
Evangélikus Ifjúsági Egyesületek Szövetségét, 
amely természetesen a KIÉ Szövetség tag- 
szövetségeként működnék.

Az evangélikus ifjúsági munka szervezete 
az egyházalkotmányhoz igazodik. A hangsúlyt 
az egyházmegyei szervezetre kell helyeizni. Az 
egyházmegye a munka gyakorlati megvalósí
tásában kap nagy jelentőséget. Az egyházme,- 
gyei ifjúsági lelkész kezében futna össze az 
ifjúsági egyesületi munka minden szála. Az 
egyházmegye területén lévő egyesületek föld
rajzi fekvés szerint kisebb ú. n. körzetekre 
oszlanának, amelyek jelentősége az egyesüle
tek összedolgozásában volna. (Egy helyen ez 
szépen bevált.) A munka gyakorlati m egva
lósítása érdekében ősszel körzeti, tavasszal pe*- 
dig egyházmegyei konferenciát tartana az egy
házmegye. Számításba jöhetnének azután a  ke
rületi vándor- és országos gyűlések is.

Az evangélikus ifjúsági munka szellemében 
is és nemcsak nevében legyen evangélikus. A 
társadalmi jellegű ifjúsági egyesületeknek nincs 
nagy jelentőségük. A mi szempontunk szerint 
az Évangélium az, ami az evangélikus jelleget 
biztosítja. Követelményeket és pedig a legna
gyobb követelményeket kell az evangélikus if
júsági munka elé állítani és ez az Evangél
iu m  követelménye. Az az evangélikus egyesü
let, mely tagjai különféle igényének a kielégí
tésére szoritkozik, nem nevezhető evangéi- 
likusnak.

Az ifjúsági munka ügye megoldás felé csak 
abban az esetben haladhat, há ezen a téren 
is meglesz a kellő összefogás. Addig, amíg 
nem lesz egyirányú az evangélikus ifjúságii 
munka, eredményeket felmutatni nehezen tud.

Itt van az alkalmas idő arra, Rogy az 
egyház egészen határozottan és tervszerűen 
lásson hozzá frontjának az ifjúság között va
ló kiépítéséhez. Ki kell alakítania az evangé*- 
likus ifjúsági egyesületi munka tipusát. Hogy 
milyen lesz egyházunk jövője, az sok tekintet
ben attól függ, mennyi energiát fordít az ifr 
jósággal való foglalkozásra. H a Luther ezek

ben az időkben volna reformátor, egészen bi
zonyosan még nagyobb gondot fordítana az 
ifjúsággal való foglalkozásra, mint amennyit 
négyszáz évvel ezelőtt fordított. Ö az ifjúságnak 
az egyház szempontjából való nagy jelentősé
gével m ár akkor tisztában volt, ma pedig az 
ifjúsági egyesületi munkát a gyülekezeti élet 
előterébe helyezné.

E r ő s  S á n d o r .

A felügyelőválasztás.
E lap 9. és 14. számai fontos ügyre hívták 

fel az egyházi közvélemény figyelmét. Telje
sen helyesen állapítja meg az első cikk, hogy 
iaz E. A. igen tekintélyes jogokat biztosít a fel
ügyelőnek, ezzel szemben azonban nem írja elő 
elég pontosan azokat az igényeket, amelyeknek 
e fontos egyházi tisztség betöltőjének meg kell 
felelnie. A régi egyházi alkotmány létrejöttekor 
is többet kellett volna az Anyaszent egyháznak 
kívánnia, sőt az Anyaszentegyház bizonyára k í
vánt is örökkévaló elvei alapján, de a tör
vényhozók a korszellem gyermekei voltak, 
csupán annyit mertek kívánni, amennyit az 
akkori liberális korszak közszelleme megen
gedett. ; !

Annak a letűnt kornak kétségtelenül na
gyon tiszteletreméltó erényei voltak, de nem 
volt érzéke a vallás legfinomabb lényege iránt 
és nem ápolta, hanem sokkal inkább rombolta 
a vallás igazi tartalm át. Ennek a kornak az 
emberei a vallás fölött állónak tudták m agu
kat és nem ismerték el azt maguk fölött irány
adó tekintélynek. A Biblia és a  Hitvallás nem 
volt norma, amelyet a fontos kérdésekben meg
kérdeztek, hanem a régmúlt egy-egy tisztes 
emléke, amelyet azonban — felfogásuk szerint 
■— túlszárnyalt m ár az idő. Modernizálni kel
lett a vallást olyképen, hogy tág  kaput nyi
tottak a tetszetős, liberális eszméknek az egy
ház törvényalkotásában, liturgikus életében, 
vallástanításában, egész közéletében. H a a ré
gi jegyzőkönyveket, szabályrendeleteket, u tasí
tásokat olvassuk, nagyon könnyen látjuk, meny
nyire nem látták  előre annak a kornak az irálniyt 
adó emberei, hivatalos vezetői azokat a vesze
delmeket, amelyek rövid pár évtized alatt be
következtek. Ma m ár mind szélesebb körben 
érvényesül az az evangéliumszerű és hitvallásból 
fakadó elvi álláspont, hogy az Egyház nem 
társadalmi intézmény, nem kultúrális felada
tokkal bajlódó alapszabályszerű egyesület, ha
nem egy egész különleges hivatással bíró, ki
jelentésen alapuló, történetileg megjelenő is
teni intézmény: egyház. Megvan eoniek a kü
lönleges élete, megvannak a különleges igényei, 
amelyeket tiszteletben és meg kell tartani.

Régi tanítások kezdenek nagyszerűeknek 
mutatkozni és régi eszmények lesznek újból 
elismerten igazak, jók és kívánatosak. Kezd 
egyházunkban is tért hódítani a feledésbe me-
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rült, régi, szép, bibliai presbiteri eszmény. Itt 
is, ott is presbiteri konferenciákra gyűlnek 
össze és vizsgálgatják a régi tanításokat, ame
lyek újakká váltak, s meggyőződünk arról, 
milyen nagy kár volt újabb irányokba fordul
nunk, amikor sokkal jobb, előnyösebb lett 
volna megm aradnunk a régi, egyenes és egye
düli irány követésénél. Nagy árat fizettünk ezért 
a tévelygésért és méltán! Az is tény, hogy 
elég későn kezdünk észbekapni, de jobb későn, 
mint soha.

Az új zsinat sokat megérzett az idők vál
tozásából, de — őszintén meg kell mondanunk 
— nem elég sokat. A javaslat legalább is erre 
enged következtetni. Nagyon helyes, hogy vé
gigviszi a presbiteri szervet, de fundam entá
lisan meg is kellene mondania, kik is lehetnek 
az evangélikus egyházban presbiterek. A régi
E. A. az 52. §-ban mindössze ennyit ír elő: 
nagykorú és feddhetetlen előéletű. Nagyon 
szép ez az utóbbi, de nagyon kevés. Reméljük, 
hogy a mostani zsinatunk átdolgozza az alkot
mánynak a javaslatban nem található §-ait is és 
alaposan körülírja, kik viselhetnek egyházunk
ban presbiteri tisztséget és mi is azoknak kö
telességük. Itt nagy hiányok vannak az al
kotmányunkban. A zsinati javaslatban a  kép
viselőtestület tagjaira vonatkozólag van nor
máiul megállapítva a 30 éves korhatár és fedd
hetetlenség, továbbá a házasságkötésnél bi
zonyított egyházhűség, mely szerint nem adott 
egyházunk kárára  reverzálist. Az új zsinat ja 
vaslata tehát tovább ment, amikor kritérium o
kat állított fel, de nem lehetünk ennyivel sem 
megelégedve. Az egyházi élet m ár most is túl
ment. ezen a határon, mert ma m ár többet ke
resünk egy képviselőtestületi tagban, egy pres
biterben, egyházi tisztséget viselő emberben. 
A felügyelő kritérium ait le kell vinnünk a kép
viselőtestületi tagig, vagy ahol ilyen nem lesz, 
a presbiterig. A presbitérium nak a tagja a  
felügyelő s minden egyh. tisztviselő, itt kell te
hát megszabni, kik lehetnek az egyházban ta 
nácskozó, az egyházi életben tevékenykedő szerv 
tagjai. Elfogadom e lap 14. számában közölt 
cikknek azon kívánalmait, hogy presbiter csak 
megkeresztelt, megkonfirm ált egyén lehet, de 
az ott stb.-vel jelzett kívánalm akat is szavakba 
kell önteni. Menjünk tehát tovább: házasságát 
kizárólag templomunkban áldatta meg, példa
adó buzgósággal látogatja az istentisztelete
ket, gyakorta él az úrvacsorával, egyházunk 
ügyét határozottan képviseli, példás családi, 
erkölcsi életet él. Akik megütköznek azon, hogy 
azt írtam , kizárólag egyházunk szerint áldatta  
meg a házasságát, azokat a rra  kérem, fordul
janak a lelkészükhöz felvilágosítás végett és 
megmagyarázza nekik, hogy a róni. kát. egy
házban szokásban van mostanában az újbóli 
megesketés és egyházi reverzáliskötés, melyek 
álltai szintén hűtlenséget követ el az az egyház
tag, aki ezeknek aláveti magát, mert egyházunk 
szertartása szerint kötött házasságát nyilvánít
ja ez által érvénytelennek és elismeri a róm.

kát. házassági jog kizárólagosságát. Egyházunk 
mai harcaira és az ezekben féltve őrzött e g y 
házi érdekre gondolva, szívesen odatenném az 
új törvénybe, hogy olyanok viseljenek egyházi 
tisztséget és ezáltal olyanok vezérkedjenek egy
házunkban, akik tiszta evang. házasságban él
nek, vagy vegyes házasság esetén gyerm ekeik
nek egyházunkban való neveltetését törvénye
sen biztosították. Aki családjában se tudja, 
vagy nem tartja  szükségesnek az evangélikus 
érdek biztosítását, attól nehezen várhatjuk, hogy 
másokat az egyház érdekének kellő megvédé
sére buzdítson. M erjünk egészen határozott 
követelményeket felállítani. Mások már túlha
ladtak minket ezen a téren.

A törvényben előírt feddhetetlen élet m a
gában kevés és a kevés fölött könnyen átsik- 
lanak. Nem akarok én itt erkölcsbíró lenni, de 
ki kell jelentenem, hogy ezt a m agában álló 
igényt nem szokták komoly figyelemre m éltat
ni. Olyan embereket is találunk egyházi 
közéletünkben, akikről a közvélemény, sőt et
től függetlenül mi m agunk se állítjuk ki 
a feddhetetlen erkölcsi életről tanúskodó bizo
nyítványt. Elismerem, sőt jól tudom számos 
érdekes példából, hogy a többi egyházakban 
is szerepelnek olyanok, akikről jó lelkiisme - 
rettel nem szabad erkölcsi bizonyítványt k i
állítani keresztyén etikai alapon, de ez nem 
lehet érv akkor, amikor mi akarjuk megszabni 
a m agunk számára, kik lehetnek a Jézus Krisz
tus evangéliuma alapján álló egyházunkban 
presbiterek. (Érvényesítenünk kell a bibliai kö
vetelményeket. Nézzük meg, kiket állítottak az 
apostolok a gyülekezetek élére és mi is ugyan
azon, vagy legalább hasonló szempontok sze
rint válogassuk ki az egyházi m unkálkodásra el- 
hívandókat. Csak állítsunk fel minél több és 
m agasabb igényt, mert ez így méltó az Anya- 
szentegyházhoz. H a itt se keressük erőteljesen, 
határozottan a hitbeli erkölcsi értéket, akkor 
hol remélhetjük ezeknek érvényesülését? Az 
evangélikus egyház legyen mindenben és való
ban az evangélium egyháza.

Kezemben van egy gyülekezeti lap utolsó 
száma, amelyben a lelkész a gyülekezet nyilvá
nossága előtt részesíti megrovásban az egyház- 
községe vezetőit, tisztviselőit, presbitereit, mert 
nem vesznek részt példaadóan az istentisztelete
ken s ezt írja: »az egyháznál vállalt tisztsé
gükkel kapcsolt kötelezettség, hogy vallási kö
telességeik teljesítésében is előljárjanak, mert 
mulasztásuk hitromboló hatású a hívek töme
gére, ha ebben a vállalt kötelességükben aka
dályozva vannak, akkor vonják le ennek a kö
vetkezményeit.« Kemény, igaz és helyes beszéd! 
Sok lelkipásztor legideálisabb törekvéseinek 
kerékbetörője a  hivatalos »munkatársak« bán
tó, fájó és romboló közönye. Ezek a presbite
rek a régi, üres meghatározások szerint jók 
lehettek, s ők a felsőbb egyházi hatóság el
ismerő nyilatkozatai szerint meg is vannak 
győződve, hogy ők jó egyházi emberek, s ime, 
a  mai egyháizi élet harcai, követelményei kö-
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zöfct túlságosan könnyűeknek találtatnak, sőt 
méltatlanoknak, mert nem előmozdítói a mai 
sokirányú egyházi életnek, hanem hátráltatói 
annak.

Egyházunk új élet után vágyódik és ennek 
az örvendetes jelei mutatkozni kezdenek, s en
nek az új szellemnek az egyház hivatalos mun
kásgárdáján, a presbitériumon kell nyugod
nia. Éhez m egújult lelkű, buzgó, hit után 
vágyakozó, imádkozó, templomlátogató, úrva
csorával élő komoly presbiterek kellenek. Sze
rettem volna beírni ide azt, hogy megtért 
presbiterek kellenek, de úgy vélem, bár tévedni 
szeretnék, mai egyházi életünk még nem bírná 
el ezt a követelményt. Hisszük, nemsokára 
ezt is elérjük, mert erre is vannak jeleink.

Átvettem a korábbi két cikkben használt 
címet, de keveset írtam  a felügyelőről. Szán
dékosan tettem, hiszen a presbitérium  az egy
ház vezérkara és egyben m unkásgárdája s ott 
a lelkész mellett a felügyelő az egyik vezető és 
mindketten presbiterek. Vigyázzunk a presbi
terekre és legyünk résen azok választásánál, 
különösképen a kiválasztásnál. Titushoz írott 
levél i. r. 5. v: itt kezdődik a felügyelővá
lasztás.

M a j c s e k  Já n (o s ,

Vallástani kérdések.
Dr. Vető Lajos az Evangélikus Életben több kér

dést intézett hozzám s én készséggel felelek. Igyek
szem inkább csak az általános érdekűekre válaszol
ni. Mindenekelőtt megjegyzem, hogy ami a vallás
tanítás lényegét illeti, kevés, inkább csak árnyalati 
különbség van köztünk, amennyiben természetszerű
en minden vallástanításnak hiten kell alapulnia, a 
keresztyén vallástanításnak pedig a krisztusi hiten. 
Minden hitoktatásunk a Krisztusban való hitből in
dul ki és hozzá vezet vissza. A dolog természeté
ből folyik az is, hogy minden keresztyén felekezet 
hittana ezt a krisztusi hitet a saját hitvallása szerint 
tanítja. Hit nélküli hitoktatást nem lehet képzelni. 
Ezt úgy értem, hogy a hit, mint tanítási alap az 
egész hitoktatás minden kis részletében, ha nem is 
szószerint, de lényegileg jelen van; azért céltalan
nak tartom a hitszerű hitoktatásról való elméletet. Hit- 
szerütlen hitoktatás lehetetlen.

Hogy az evangélikus egyházi, vagy lutheri szem
pontból színtelen vallástanításnak én sem vagyok 
barátja, arról nemcsak könyveim’ tesznek bizony
ságot, ha elfogulatlanul tekintik azokat, hanem ak
kor is kifejezést adtam e nézetnek, mikör hivatalos 
felszólításra egy olyan részletesebb vallástanítási 
tanmenetről kellett véleményt mondanom, mely ezt 
a lutheri, evangéliumi szellemet el akarta homálya- 
sítani. Én is hangsúlyozom a lutheri szellem és 
evangéliumi hit kiemelését, azaz a hitszerűséget val
lástanításunkban, csak azt helytelenítettem múltkori 
cikkemben s most is csak azt nem helyeselhetem, hogy 
egy'eiíy magában véve helyes szót vagy gondolatot 
oly helyeken is folyton emlegessünk, ahol az magától 
értetődik, mert az ily felesleges és túlságig menő 
ismételgetés nem a kívánt célt, az építést szol
gálja, hanem könnyen az ellenkező hatást idézheti 
elő. Példát mondok. Tudjuk, hogy a pietizmus sok 
áldást nyújtó vallási irány volt. A holt igazhitűség 
helyébe az élő hitet, a bibliaolvasást, a házi istenr 
tiszteletet, a konfirmációi oktatást, mások békés tű
rését, tehát mindmegannyi szép és nemes dolgot

követelt. A mi dunántúli evangélikus egyházunk is, 
amint Payr Sándor kimutatta, ennek az evangé- 
liomi egyházban támadt új hitéletnek köszöni a 
halálból való feltámadását. S mégis, mivel hívei 
közül többen ezt az irányt túlzásba hajtották, hitelét 
annyira lerontották, hogy követőit ellenfeleik túlzott 
kegyességükért kegyeskedöknek és nem minden ok 
nélkül szenteskedőknek nevezték. Ekép történt, hogy 
egyesek túlzása miatt a lényegében üdvös vallási 
irányt a racionalizmus szele könnyen elseperte.

A legnagyobb méltánylással szemlélem teológu
saink és több ifjú lelkészünk erősebb hitéleti ala
pon való munkáját és belmissziói tevékenységet. De 
az adott esetre tekintve, megjegyzem, hogy a hit
tel egy kis alázatosság szokott együtt járni és az 
igazán hívő nem szokott dicsekedni, hogy ő nem 
olyan, mint egyebek. Nem szeretném, ha egyesek 
túlzásai miatt az alapjában helyes hitéleti irányra 
nézve valamiféle félreértés támadna.

Vető kevesli azt, amit a III. osztályos tankönyv
ben a hitről, a hit általi megigazulásról és Luther 
hitéről írtam. Nem mondom, hogy nem lehetett 
volna minderről többet is írni. de a III. osztály 
egyháztörténeti anyaga oly bő, hogy ott egy-egy 
eszmével kifejezetten bővebben foglalkozni alig le
het, különösen ha olyan eszméről van szó, mely 
úgyis mindig subintelligitur. Már azáltal, hogy ta
nítványaimmal minden hittani óra előtt a Miatyán- 
kot elmondom, Istenben és Krisztusban való hitünk
ről épp úgy bizonyságot teszünk, mintha hitval
lást mondanánk el. Azt lehetne mondani, hogy 
hagyjunk el mást és ami legfontosabb, azt hangoz
tassuk a többi gondolat rovására. Igen, ha mások
nak meg más követeléseik nem volnának a tan
könyvvel és írójával szemben. Például éppen ennél 
a szóbanlevő könyvnél a hivatalos bíráló azt is ki
fogásolta, hogy a nicaeai zsinatnál miért nincs meg
említve. hogy ez állapította meg a húsvéti ünnep 
idejét. Én ezt nem tartottam szükségesnek megem
líteni, de engednem kellett, azért legalább jegyzet
ben ez is belekerült a könyvbe. Egy másik könyvnél 
egy tekintélyes egyházi ember azt kívánta, hogy 
a poklokra való alászállást bővebben fejtsem ki. 
ezt a kívánságot is egy jegyzetben teljesítettem.

A tankönyveknek három fajtája van. Vannak 
tankönyvek, melyek csak a főgondolatokat tartal
mazzák minden formába öntés nélkül. Ezeknél az 
a baj, hogy a tanulóknak sokat kell írással, jegyze
tekkel pótolni. A másik véglet az, amikor a ta
nítási anyag részletesen, az érzelemre hatás szemv- 
pontjából is gondosan ki van alakítva. Ezek a 'ter
jedelmes tankönyvek. Ez az a tankönyvi alak, amely 
szerint Vető kívánságának is eleget lehetne tenni. 
Ezek a könyvek körülbelül olyan formán tartalmaz
zák a tanítási anyagot, amint azt a tanítónak vagy 
tanárnak kell a tanulók előtt előadni. Ezekkel meg 
az a baj, hogy sok tanuló, aki nem bír még az ön
álló mondatalakítás, a szabad előadás tehetségé
vel, — pedig sok van ilyen még a jelesek közt 
is, — nagy fáradsággal tanulja minden jó tanács és 
figyelmeztetés ellenére is a könyv szavait az epitheton 
ornansokkal együtt. E két szélsőség közt van az a 
középút, amelyen én is haladni igyekeztem:. Ez a 
tankönyvírás összefüggő egészben tárgyalja az el- 
mondandókat, kíméli a tanulókat, de nem teszi fe
leslegessé a tanító vagy tanár részletesebb fejte
getéseit, magyarázatait. Ahol elég alkalom volt rá, 
például a VI. és VII- osztály egyháztörténeténél, ott 
Vető is bővebben és alaposabban megtalálhatja az 
általa hangsúlyozott eszméket, gondolatokat és a 
Luthert megillető méltatást is. A VI- osztályos könyv
ben Luther élettörténete ekkép kezdődik: »Az is
teni gondviselés az egyházjavítás munkájára Lu
ther Mártont szemelte ki.« Megtalálható itt Luther 
95 tételének főbb tartalma és három alapvető iratá
nak ismertetése is. Egy külön részlet szól a refor
mációnak a vallásos életre gyakorolt hatásáról. Nem 
mondom, hogy nem lehetne ennél is többet követelni. 
Tankönyvben azonban nem lehet olyan szép Luther
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életrajzot adni. mint amilyet a Harangszó adott ki 
újabban. Azok részére, akik a hitről többet akarnak 
hallani, mint amit a tankönyv szövege nyújt, a
VI. osztályos könyv minden kiadásában mellékelve 
van a három egyetemes hitvallási irat és Luther 
95 tétele. A háború előtti két kiadásban megvan 
az ágostai hitvallás első 21 cikke is teljes szöveggel. 
Ezek közt a 20-ik három oldalon a hitről és a jó 
cselekedetekről szól. Ezzel még Vető is meg lehet 
elégedve, mert a cikk klasszikus módon a lehető 
legnagyobb alapossággal és világossággal adja elő Pál 
apostol, Luther és Melanchton iránytadó felfogá
sát a hitről és a hit általi megigazulásról. Sajnos, 
könyvkereskedelmi okokból, a háború utáni kiadá
sokból akaratom ellenére az Ágostai hitvallást el 
kellett hagyni.
(Folytatjuk). B e r e c z k y  S á n d o r -

A dunántúli egyházkerület lelkész- és 
tanító-körzeti konferenciáinak munka- 

programmja.
A dunántúli egyházkerület püspöke, D. Kapi Bé

la. most kezdette meg ezévi lelkész és tanító-körzeti 
konferenciáit, melyek során az egyházkerület ösz- 
szes esperességei konferenciáit személyesen vezeti. 
Ennek a nagy munkának áldott eredményei voltak 
az elmúlt években is és az egyházi munka felelőssé
gének a jelentőségét mindenütt növelték és gazdagí
tották. Szervesen tartoznak ezek a konferenciák ahoz 
a belmissziói munkaprogrammhoz, mely már egy 
évtizednél hosszabb Idő óta tervszerűen építi az 
egyházkerület belső életét.*

I. A lelkész-körzeti konferencia munkaprogramm-
ja : összefoglaló téma: A keresztség szentsége. Első 
nap délelőtt: a) Áhitat. Ján 3, 5- 1. A keresztség 
bibliai és hitvallási alapja. 2- A keresztség ér
telme és vallási jelentősége. 3- A keresztség érté
kelése az egyházban és a közfelfogásban. 4- A ke
resztség és a szekták. Délután: A következő kérdések 
közös megbeszélése: A keresztség az igehirdetés
ben; a keresztség az oktató munkában; a keresztség 
a lelkipásztori munkában; hogyan lehetne emelni a 
keresztség szentségét a nép közfelfogásában? b) Áhi
tat. Róm. 6, 4. Második nap délelőtt: c) Áhítat. 
Gál. 3. 27- 1. A keresztség és a konfirmáció. 2. A lel
kész viszonya a keresztséghez. d) Áhitat. I. Kor. 12, 
13. Urvacsora-osztás- A munkatársak felkérésére néz
ve külön intézkedem. Az ahitatok témája: Baptizatus 
sum. aj Isten országának kapuja- János 3, 5. b) 
Halál és feltámadás. Róm- 6, 4. c) Krisztus felöl- 
tözése. Gál. 3, 27. d) Egy test egy lélek általi 
I. Kor. 12. 13.

II. A tanító-körzeti konferencia munkaprogramm- 
ja: összefoglaló téma: A vallástanítás és a tanító. 
Első nap délelőtt: a) Áhitat. Ef. 4.11—12. 1. A vallásos 
nevelés szüksége és lehetősége. 2- A vallástanítás 
teológiai anyaga, a) Isten a történetben; b) Isten 
a mindennapi életben; c) Isten a hit világábarj; d) 
Isten az imádságban; e) Isten a szentségben. Délután: 
A következő kérdések közös megbeszélése: A vallás- 
oktatás módszerének kérdései; a vallásoktatás és a 
család; a vallásoktatás és a templom; a vallásokta
tás segédeszközei; nehézségek — gondolatok — ter
vek. b) Áhitat. Ef. 4.13—15. Második nap délelőtt:
c) Áhitat. Gál. 4.19. 1. A vallásoktatás feladata az
egyházi életre nevelés szolgálatában. 2- A vallás- 
tanitás tárgyi feltételei. 3- A. vallástanító egyéni
ségének személyi feltételei, d) Áhitat. I. Tim. 4.16. 
Urvacsoraosztás. A munkatársak felkérésére nézve 
külön intézkedem. Az áhitatok témája: A katedra
oltári szolgálata, a) Krisztus testének építése- Ef. 
4.11—12. b) Az érett férfiúsághoz vezető út- Ef 4. 
13—15. c) A Krisztus-kiábrázolás eszközei- Gál. 4.19.
d) A szobrász munkája önmagán. I- Tim. 4.16.

III. A körzeti konferenciák beosztása a következő: 
1. A Tolna—Baranya—somogyi egyházmegye részé
re Bonyhádon április 28—29-én tanítókörzeti, április 
30—máj. 1-én lelkészkörzeti konferencia- 2. A keme- 
nesaljai és vasi közép egyházmegye részére Kősze
gen május 5—6-án tanítókörzeti és május 7—-8-án 
lelkészkörzeti konferencia. 3- A győri és veszprémi 
egyházmegye részére Győrött május 11—12-én, (hétfö- 
kedd) tanítókörzeti, május 14—15-én lelkészkörzeti 
konferencia. A tanítókörzeti konferenciát hétfőn kell 
megkezdenünk, mert szerdán MELE konferencia lesz 
Budapesten. Ezért kezdődik a lelkészi konferencia 
szerda helyett csütörtökön. Kérem a Lelkésztcst- 
véreket: tegyék a távolabb lakó tanítótestvéreknek 
lehetővé, hogy már vasárnap délután elutazhassanak 
s hétfő reggel pontosan megjelenhessenek a kon
ferencia kezdetén. 4- A soproni alsó- és soproni 
felső egyházmegye részére Sopronban május 26—27-én 
tanítókörzeti, május 28—29-én lelkészkörzeti kon
ferencia. 5- A somogyi és zalai egyházmegye részére 
Nagykanizsán június 2—3-án tanítókörzeti, június 4
5-én lelkészkörzeti konferencia.

D. Ka p i  B é l a  püspök.

A z egyház helyzete akkor a legrosszabb, 
ha békességben és tunya nyugalomban él.

Luther.

Figyelő.
A mull. év végén jelent meg Londonban 

»The international who’s who.< címen egy nem 
zetközi jellegű lexikális munka, mely a világ 
összes nemzeteinek ma élő kiválóságait van 
hivatva megismertetni. M agyar részről több 
száz politikus, író, művész, stb. nyer itt m eg
említést »az ily műveknél szokásos hibákkal. 
Meglepő azonban az, hogy egyházi nagyjaink 
milyen mostoha elbánásban részesültek s ez a 
nem csak a mi evangélikus egyházunkat^ ha
nem az összes felekezeteket egyforma felüle
tességgel intézett eljárás, nagyon gondolkodóba 
kell, hogy ejtsen mindenkit. Az egyházak je
lentőségének megalázása ez, semmibevevése an
nak a heroikus küzdelemnek, melyet az egy
házak fejtenek ki az emberiség szebb jövőjé
nek érdekében.

Baltazár Dezső ref. püspök, Hevesi Simon 
és Löw Immánuel zsidó főpapok, Raffay Sán
dor evang. püspök. Ravasz László ref. püspök, 
Serédi Juszt inián hercegprím ás és gróf Zichy 
Gyula kalocsai érsek nevével találkozunk csu
pán egyházi részről ebben a hatalmas m unká
ban, melyben, ismétlem, M agyarország sok 
száz névvel van képviselve. Köztük olyanok 
is, kikről idehaza sem sokat hallottunk.)

Jó volna megtudni azt, hogy magyar rész
ről ki szolgáltatta az adatokat, hogy módunk 
volna bizonyos kioktatásban részesítenünk.

*

»Mozduljon meg az ország« jelszóval egyik 
legnagyobb és legnépszerűbb napilapunk, a 
Resti H írlap országos akciót indított meg, 
melynek célja egységes m agyar tiltakozás a 
trianoni igazságtalan békeparancs tervezett m eg
erősítése ellen.
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Örömmel jegyezzük fel azt, hogy ehhez aiz 
akcióhoz legelsőnek csatlakozott az »Evangéli
kus Papnék Országos Szövetsége« s D. Raf- 
fay Sándorné;, D. Kovács Sándorné, D. Kapi 
Béláné, D. Geduly Henrikné aláírásával lelkes 
és komoly hangú feliratban jelenti be csat
lakozását az akcióhoz és kérő szóval fordul 
az angol nemzethez a magyar igazság érdeké
ben.

Ugyancsak elsők között csatlakozott, a moz
galomhoz az ambrózfalvai evangélikus egyház- 
község s Kertész Ferenc előterjesztésiére csat
lakozásáról országos jelentést tett, s erről szó
ló feliratában a revizió mielőbbi követelését 
sürgeti.

*
Hóman Bálint kultuszminiszter rendeletet, 

adott ki az egységes iskolai imádság bevezetése 
tárgyában. így az összes állami iskolákban 
tanítás előtt és tanítás után m indenütt imával 
fogják kérni és áldani a gyermekek az Istent. 
— Megelégedéssel vesszük ezt tudomásul s 
helyes lépésnek tartjuk a felekezeti béke 
érdekében. Az imák szövege ellen sincs ki
fogásunk, szépek és nem egyoldalúak.

Tanítás előtt: »Kérünk Téged, jó Istenünk, 
segíts és áldj meg minket, hogy figyelmesen 
tanuljunk és mindenben szent akaratod sze
rint cselekedjünk. Légy velünk, hogy mi is a 
Te hü gyermekeid lehessünk, felebarátaink ja 
vára, lelkünk üdvösségére és a Te nagy neved 
dicsőségére. Amen.«

Tanítás után: »Hálát adunk Néked, Meny- 
nyei Atyánk, hogy jóvoltodból ma is előbbre 
jutottunk magunk és világod megismerésében. 
Kérünk, vezess minket tovább az igaz és bol
dog élet ösvényein. Áldd meg hazánkat, szü
leinket, nevelőinket mindannyiunkkal együtt és 
add, mi is áldjunk Téged. Ámen.«

Az imádságot minden tanuló fennhangon 
mondja, melyet a m agyar Hiszekegy elmondása 
követ. K á r o s y  Pá l .

Musica sacra a Deák-téri 
templomban.

A gyönyörűen restaurált Deák-téri tem p
lom ápr. 26-án este nagy közönséggel várta a 
Lutheránia hangversenyét. Egyházi hangverse
nyeinknek m ár van törzsközönsége s ez a fény 
kétségkívül buzdító hatással van kórusainkra, 
előadó és karnagy-művészeinkre.

Talán egy éve, hogy egyházi lapjaink kö
nyörögtek egy kántáté előadásáért s ez a hang
verseny meghozta ezt a nagy ajándékot. Nagy 
lelki gyönyörűség volt az a pillanat, amikor 
felcsendült az énekkar, kicsinyített zenekar, 
négy szólista és az orgonakontinuó közös mu
zsikája. Tökéletes sikert is ért el ez az együt
tes. H a voltak aggódók, akik a karzatot elő
zőleg nem találták alkalmasnak ilyen tömegek

befogadására, azok csalódtak, de csalódtak 
azok is, akik akusztikai félszegségektől féltek. 
Lehetett látni a közönség elégedettségét s el 
lehet könyvelni az első nagyobb kompozició 
előadásával elért általános és nagy sikert.

Leánygimnáziumunk énekkara derekas 
m unkát végzett. Három  régies dinamikájú da
rabbal úgy mutatkozott be egy nagy hangver
seny keretében, amilyen képességgel, előadás
beli ízléssel kevés leányiskola rendelkezik. N a
gyon örülünk annak általában, hogy a magya- 
roskodó s kissé túlerősen modernkedő kóru
sok helyett ilyen tökéletes műveket kaphattunk.

Kapi-Králik Jenő, aki mindkét kórust ve
zényelte s az elsőnek ism ertetett mű előadásá
val különleges átfogó képességeiről is bizony
ságot tett, két orgona-művet is előadott.

Nagyon reméljük s erre kérjük énekkar
jaink vezetőit és dirigenseit, hogy a m egérde
melt sikert tekintsék egyben biztatásnak a jö
vőre. Amíg ilyen műsort tudnak nyújtani az 
egyházi közönségnek, addig m indig megértés, 
érdeklődés, tám ogatás s szeretet kíséri műkö
désüket. G. L.

A filozófia nem érti meg a szent dolgokat 
s attól tartok, hogy a theológiával nagyon is 
össze fogják keverni. Hogy egyáltalán élünk a 
filozófiával, azt nem kifogásolom. Csak mint
egy árnyékként használjuk, vagy mint egy 
színdarabot, vagy mint a polgári igazságot. 
De ha azt akarná valaki, hogy ez alkossa a 
theológia tartalmát, az már semmiképpen sem 
megy.

Egyik kés élesebb, mint a másik. így aki 
nyelveket tud és a hagyományokat jól elsajá
tította. jobban tud tanítani. De sokan vannak 
ezek között olyanok is. akik ismerik a nyelve
ket és a tudományokat, mégis káros nagy té
vedésekben élnek. A szerszámok nagy részét 
is azért készítik, hogy öljenek és sebeket ejt
senek velük. Ezért különbséget kell tennünk a 
dolgok rendeltetése és a velük való visszaélés 
között. Luther.

G yakorlati egyházközigazgatási tanácsadó .
Minden egyházközség vezetőinél, — főleg a ki
sebb egyházakban — előfordul az, hogy a folyton 
változó élet olyan problémákat vet föl, melyekre nem 
találnak megfelelő rendelkezést az E. A-ban, vi
szont nincs mellettük olyan gyakorlottabb egyház
vezető, kitől az ilyen bonyolultabb ügyben tanácsot 
kérhetnének. Ismételve megtörtént, hogy ilyen eset
ben szerkesztőségünktől kértek felvilágosítást. Ez a 
mind gyakrabban ismétlődő megkeresés indította 
szerkesztőségünket arra. hogy a fent adott címen 
rovatot nyisson azon olvasóink számára,1 kik bár
mily egyházközigazgatási ügyben felvilágosítást, ta
nácsot vagy útbaigazítást óhajtanak. Az adott kér
déseket beérkezésük sorrendjében intézzük el oly
módon, hogy leközöljük úgy a kérdést, mint az arra 
adott feleletet. A rovat vezetésére több nagy köz- 
igazgatási gyakorlattal bíró egyházi tisztviselőt kér
tünk fel s így módunkban áll az egyházközigazgatás 
minden ágában megfelelő gyakorlati útbaigazítással 
szolgálni olvasóinknak.
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JUBILATE VASÁRNAP.
János ev. 16:16—23-

A keresztyén világ Jézus eljövetelében bizakodik. 
Az eljövetel bizonytalanságában rejlik ennek a hit
nek a próbatétele. Emellett azonban szenvedve kell 
építenie Isten országát a földön s látnia kell azt a 
könnyed mosolygást s hallania a durva nevetést a 
hitetlen világ részén. Ki az, aki megáll ebben a 
küzdelmes várakozó életben?

Mégis: a bizakodás jogosult. Krisztus látható 
eljövetele bizonytalan ugyan, de bizonyos az, hogy 
láthatatlanul is erősít a reménységben, s nem engedi, 
hogy a próbatétel egyben a hívők bukása legyen. 
Ó vezet az építő munkában s amikor a világ ne
vetős arca keserít el, akkor ö  vígasztal: a ti nyomo- 
ruságtok örömre fordul. Ha pedig nagyon, nagyon 
nehéz az élet, akkor a legtermészetesebb hangon biz
tat: kérjetek az én nevemben s az Atya mindent meg
ad néktek.

A közöttünk élő Krisztus az, aki megtart minket 
ebben a küzdelmes, várakozó életben!

— Zsinati hirek. A zsinati egyeztető bizottság 
ülését D. bár'ó Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő május 11-én d. e- 10 órára hívta egybe az 
Ullöi-úti egyetemes egyházi székház tanácskozó ter
mébe. Ezen az ülésen az egyeztető bizottság előre
láthatólag befejezi a bizottságok által elkészített 
anyag összeállítását. Az erre vonatkozó iratokat az 
egyeztető bizottság tagjainak a zsinat elnöksége 
megküldötte.

— Az Országos Luther Szövetség április hó 28- 
án központi választmányi ülést tartott, melyen Dr. 
Bencs Zoltán elnökölt. Dr- Dobrovits Sándor az egy
házvédelmi szakosztály által tervbevett szaknévsor meg
alkotását ismertette., A szakosztály megbízást kapotit egy 
reverzális s vegyesházasság kérdésével foglalkozó né
pies irat kiadásának előkészítésére, a presbiteri országos 
szövetség kérdésével való foglalkozásra, örömmel 
vette tudomásul a gödöllői egyházközség elhatározá
sát, amellyel a Luther Szövetség lapját nagyobb pél
dányszámban megrendelte. Az Evangélikus Életről 
Kemény Lajos, az Evangélikus Napokról Szántó Ró
bert tett jelentést. Megnyugvással állapította meg 
a Szövetség, hogy a helyi Luther Szövetségek meg
szervezése mindenütt folyamatban van. Végül fog
lalkozott a választmány az egyházért való munka
napok gondolatával. Elhatározta, hogy a dunaföld- 
vári egyház kérésére az országos szövetség kultífc- 
estét rendez Dunaföldváron.

— A pestmegyei felső egyházmegyei Ielkészérte- 
kezlet, mely április 27-én Rákoskeresztúron Chugyik 
Pál esperes elnökségével egésznapos értekezletet tar
tott, behatóan foglalkozott a helyi Luther Szövetség 
megszervezésével összefüggő kérdésekkel és a Lu- 
her-szövetségi munka megkezdését elhatározta. Ez
után a konfirmálás kérdésével, az esperességi lelkész, 
özvegy és árva segítő egylet újjászervezésével, a 
lelkészi becsületszék felállításának szükségességével, 
végül a lelkészi munka egyes kérdéseivel foglal
kozott. Minden tárgynál élénk és érdekes viták foly
tak le. A bányakerület püspökének üdvözletével Ma- 
gócs Károly központi lelkész és a MELE. valamint 
az Országos Luther Szövetség képviseletében Ke
mény Lajos jelentek meg az értekezleten.

— Az Evang. Egyházkerületi Jóléti Egyesület 
április 17-én tartott rendkívüli közgyűlésén örömmel 
vette tudomásul, hogy az egyesület tagjainak száma 
12.010-re emelkedett s hogy az újonnan bevezetett 
gyermekbiztosítási akció biztatóan indult meg. Az 
egyesület elnökségébe a közgyűlés beválasztotta D. 
Kovács Sándor dunáninneni püspököt és Lichtenstein

László tiszai egyházkerületi felügyelőt. A közgyűlés 
az eddigi alapszabály néhány pontját módosította.

— Halálozás. Illgen Antal ny- lelkész, aki előbb 
Gyönkön, majd Lőcsén volt lelkész, a megszállás 
után pedig a nemzeti hadsereg tábori lelkésze volt. 74 
éves korában Budapesten elhunyt.

— A Nógrádi egyházmegye hírei. Május hó 10-én 
ifjúsági konferencia lesz Galgagután. Megnyitót Mi- 
halovics Samu föesperes, záró áhítatot Kardos Gyu
la alesperes tart. Az ünnepi istentiszteleten D- Kovács 
Sándor püspök hirdeti az Igét. A konferencia köz
ponti tárgya: Mit kíván az ifjúságtól a család, az 
egyház, az Isten?! Részvételi díj 20 fillér, ebéd-díj 
80 fillér. A konferencia kezdete reggel 9 óra, vége 
délután 5 óra. A KIE-központ részéröl Erős Sán
dor ev. lelkésztitkár és dr. Scholtz Oszkár ev. orsz. 
elnök vesznek részt. Jelentkezéseket május hó 5-j<j: 
ősagárd Ev. Lelkészi Hivatalba kérnek-

— A veszprémi egyházmegye április 22-én Ba- 
konyszombathelyen presbiteri körzeti konferenciát 
tartott a kővetkező programmal: Megnyitó isten- 
tisztelet. Prédikált és a konferenciát megnyitotta 
Takács Elek esperes. Mi neked a gyülekezet? Elő
adta Héring János. A gyülekezet belső építő munkája 
tekintettel a presbiterek hivatására. Előadta Mo- 
gyoróssy Gyula. A presbiter gyülekezeti szolgálata. 
Előadta Sokoray Bálint. Bibliaóra. Tartotta Bödecs 
Károly lelkész. Milyennek szeretném látni gyülekeze
tünk presbitériumát. Előadta Marosi Mihály suri 
tanító. Záró beszéd- Tartotta Obetko Vilmos egy
házmegyei beim. egyesületi elnök. Befejező áhítat. 
Tartotta Molnár Gyula lelkész.

— Gödöllő Szentessy Ferenc, a M. N- Bank ny. 
igazgatója és neje a gödöllői egyháznak nagyobb 
harangot adományoztak. A nemes adakozók kíván
sága az, hogy a harangot az egyház már pünkösd
kor felszentelje.

— Salgótarjánban husvét vasárnapján az Evan
géliumi Leányegylet és a Luther Szövetség ifjúsága 
egy háromfelvonásos színművet adott elő nagy si
kerrel, amelynek bevétele 320 P volt. — Ápr- 14-én 
Mar Johannes Tamás assziriai lelkész tartott nagy
hatású előadást a templomban, majd 15-én Zagyva- 
pálfalván vetítettképes előadásban mutatta be hazája 
nagy ősi kultúrájának emlékeit, olyan hatással, hogy 
a legközelebbi magyarországi útján ide való elláto- 
gatását is meg kellett ígérnie. — Az evangélikus 
kultúrház 22.000 P költséggel immár a befejezés 
előtt áll.

— Válasz Kedves »Pesti Evangélikus« hittest
vérem! Az Evangélikus Élet 14. számában közre
adott szíves figyelmeztetését hálás köszönettel fo
gadtam, annál is inkább, mert abból a jövő 
hónapban megjelenő »Az Istenben elrejtett élet« című 
könyvem iránti meleg érdeklődését látom. Egyálta
lán nem volt szándékomban a nékem ugyancsak 
drága és áldásos mü francia szerzőjének nevét el
hallgatni. Ezt bizonyítja, hogy munkám elején az 
áldott emlékű Johann v. Berniers Louvigny rövid 
életrajzát is adom. Hogy azonban előfizetési fel
hívásomban nevét mégis mellőztem, annak két oka 
volt. Először, mert a kettős szerzői név bizonyos 
félreértéseket és feltétlen zavarokat okozott volna; 
másodszor pedig hálával kívántam adózni Tersteegen 
Gerhard, a mindnyájunk által ismert, igen gazda
gon megáldott, nagy német írónak, aki Louvigny 
töredékekben hátramaradt mélységesen szép gondo
latait, a hitélet nagy igazságait és áldott tapasztala
tait a késő utódok számára megőrizte és lehetővé 
tette, hogy azok magyar nyelven megjelenhessenek. 
Felkérem azon testvéreimet, akik a gyüjtőíveket és 
megrendelésüket még nem küldték be, szíveskedje
nek azokat mielőbb hozzám juttatni, mert a könyv 
a jövő hónapban már megjelenik. Szeretettel: Szerb 
Anna, II., Margit-körút 1-

— Az Evangélikus Nőegyletek Orsz. Szövetsége 
(ENOSz.) április 25-én a Deák-téri díszteremben
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hangversenyt rendezett, amelyen D. Raffay Sándor 
püspök az ENÖSz céljait, jelentőségét és munka
tervét ismertette. Közreműködtek még Bakó Lász- 
lóné szavalattal és Dullien Klára hegedüjátékkal, Dr. 
Győry Aranka pedig vetítettképes előadásban ismer
tette a budapesti evang. templomokat- — Szépen 
szerepelt a Deák-téri leánygimnázium ének- és zene
kara' Knpi-Králik Jenő vezetésével.

—Felvétel az evang. hittudományi karra 1936—37. 
tanévben. A Sopronban elhelyezett evang- hittudo
mányi kar a m. kir- Erzsébet-tudományegyetemnek 
szerves tartozéka s így reá nézve is az egyetemi 
beiratkozási szabályzat az irányadó. A m- kir. Er- 
zsébet-tudományegyetem felvételi hirdetménye 1936. 
június-július hónapokban fog a Budapesti Közlöny
ben és a nagyobb budapesti napilapokban megjelen
ni, azonban akik a címükre szóló és válaszbélyeg
gel ellátott borítékot küldenek be a kar dékáni 
hivatalához (Sopron, Deák-tér 74.), azok a felvé
telről s a karra való felvétel különös követelményei
ről bármikor tájékoztatót is kaphatnak. Mindennemű 
felvilágosítást a dékáni hivatal ad.

— Felhívjuk hittestvéreink figyelmét a Protes
táns Orsz. Árvaház által rendezendő tárgysorsjá
tékra, melynek sorsjegyei most jelentek meg s a 
lelkészi hivataloknál kaphatók. Főnyeremény egy 
négyszemélyes autó, egy kombinált szoba berende
zés, neves művészek festményei és szobrai, stb. A 
sorsolásra kerülő tárgyak megtekinthetők a Nemzet
közi Vásár Hermina-úti pavillonjában.

— A Magyar Evangéliumi Szövetség (Alliance) 
megalakulása és konferenciája. A március 24-25- 
ére kitűzött gyűléseket a Szövetség előkészítő bi
zottsága kénytelen volt annak idején elhalasztani. 
A nemzetközi árumintavásárral kapcsolatosan május 
18-án és 19-én a következő tárgysorozattal tartja 
meg üléseit. Május 18-án este 6 órakor alakuló köz
gyűlés a Budapest-fasori ref. egyház tanácstermében 
(VII., Vilma királynő út 7-) fél 8 órakor szeretetven- 
dégség a skót-misszió Webster-termében (VI., Vö- 
rosmarty-u. 51-), melyen Krtight György skót ref. 
lelkész mond megnyitó beszédet, Bereczky Albert 
lelkész tart bibliamagyarázatot.

— Menjünk a Balaton, mellé, Gyenesdiásra, a »Ka- 
pernaum«-ba nyaralni! A gyenesdiási »Kapernaum« 
lelkészüdülő építkezési munkálatai programm sze
rint haladnak előre s így minden remény meg van 
arra, hogy június elejére készen lesz az egész s a 
kibővült s megifjodott »Kapernaum« azután már 
tárt kapukkal várhatja lelki-testi pihenésre vágyó 
vendégeit. Az üdülő ünnepélyes megnyitása előre
láthatólag június 29-én lesz. A teljesen modernül 
berendezett üdülő, melynek saját házi vízvezetéke 
is lesz, 30—32 vendég kényelmes elhelyezésére lesz 
berendezve, de éppen ezért a lelkésztestvéreken kí
vül, — akiknek természetesen elsősorban kíván az 
üdülő szolgálni — ezentúl fokozott mértékben vehetik 
azt igénybe más hittestvéreink is, akik igazi csendre 
s evangéliumi lelki környezetre vágynak. Azon le
szünk ezután is, hogy a »Kapernaum« vendégei 
családi közösséget alkossanak, melynek élete olyan 
legyen, mint egy igazi evangélikus családnak az élete. 
Megtartjuk tehát ezentúl is a reggeli és esti közös 
áhítatot, vasárnap d. a- 6 órakor pedig egész nyá
ron istentiszteletet fogunk tartani »Kapernaum«-ban 
nemcsak az üdülőben, de egész Gyenesdiáson nyaraló 
hittestvéreink részére. Napi teljes ellátás díja ezen 
a nyáron is 3.50 P. lesz. Ebben bennfoglaltatik a 
lakáson kívül napi háromszori étkezés és egyszeri 
fürdésre jogosító jegy. Azoknak, kik a Balatonban 
nem fürödhetnek, fürdőszobák állanak rendelkezésük
re mérsékelt önköltségi díjért; Kívánatos, hogy »Ka
pernaum« leendő vendégei mielőbb jelentkezzenek. 
Szobákat lefoglalni már most is lehet 10 P. szemé
lyenkénti biztosítéki összeg beküldése mellett, mely 
összeg az ellátási díjba utólag be fog.számíttatni. Ha 
azonban az illető nem venné a . lefoglalt szobát

igénybe, a biztosíték az üdülő pénztárában marad. 
Jelentkezni lehet Menyhárt István ev. lelkésznél, 
Keszthely, akinek címére küldendő a jelentkezési díj 
is. Tájékoztatást egyébként szívesen nyújt Dr. Deák 
János egyetemi tanár is, Sopron, Felkelő út 42.

— Az újpesti Evang. Nöegylet és Ifjúsági Lu- 
ther Szövetség május hó 3-án, vasárnap délután 5 
órakor vallásos estélyt rendez a templomban, mely
nek gazdag kísérő műsorában Prőhle Sándor ales- 
peres tart előadást.

• — Hatvan. A gyülekezet egyhangúlag megválasz
tott felügyelőjét, Legány Ödön ny. gazd- akad. 
tanárt május 3-án iktatja be hivatalába Chugyik 
Pál főesperes a hatvani templomban. Ugyanakkor 
iktatja be a gyülekezet három új tisztviselőjét, Fil- 
csik Károly föpénztárost, Gyurka Jenő és Krieger 
Béla ellenőröket. — Ez alkalomból a délutáni órák
ban presbiteri összejövetel van. amelyre a kör
nyékbeli gyülekezetek presbitereit is meghívták.

— Keresztyén otthon. A Bethánia—Egyesület al
osztálya, a Virágszövetség, június havában Buda
pesten, a lágymányosi villanegyedben kertes villá
ban (XI., Albert-u- 17. sz.) megnyitja otthonát oly 
idős nők számára, akik szeretik a csendes, vissza
vonult életet és vágyódnak evangéliumi szellemű kö
zösség után. Elhelyezés külön szobákban vagy két
ágyas szobákban. Az Otthon a lakáson kívül naponta 
négyszeri ízletes étkezést, világítást, fűtést, kiszol
gálást nyújt, könnyebb betegség esetén az ápolás
ról is gondoskodik. Az ily teljes ellátás díja szobák 
szerint havonta 80—120 'pengő. Az orvos és gyógy
szer költségét a beteg természetesen maga fedezi. 
A mosás mérsékelt díjak mellett darabszám szerint 
külön fizetendő. Bővebb felvilágosítással a szövet
ség egyik elnöke, Mokry Eszter ny .tanítónő szol
gál, címe; Bpest, XI., Társ-u- 6., (válaszbélyeg!) Az 
épületben közös társalgó szolgál az összejövetelek 
céljára. A napot közös áhítat kezdi és végzi- A 
szövetség elnöksége azt is kéri, hogy a szokásos vi
rágajándékok (koszorúk, csokrok) árának megvál
tásával tegyük lehetővé a Szövetség számára azt, hogy 
az Otthon áldásaiban részesíthessen fizetni nem tu
dókat is. _________ _________________ . .
HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki^ a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Évangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!
Konfirmációi ajándéknak: Ujtestamentom. Görögből 
fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben P. 6.— 
Imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben - 
P. 3-50, Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P- —>70. 

Megrendelhető:
SCHOUTZ Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest IX., Ferenc-körút 19—21.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, Vlf., Damjanich-u- 28:b. — F.: Farkas L.
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A G Y E R M E K É R T .
A háború egyik érdekes következménye 

volt, hogy az emberek mindenfelé sokkal vi
lágosabban ism erték fel a gyermek jelentő
ségét a nemzet élete szempontjából, mint a 
háború előtt. Talán ez minden háború után 
így volt azelőtt is, csak nem nyilvánult meg 
olyan általánosan és olyan rendszeresen, mint 
most. Az utóbbi években M agyarországon m á
jus első hetében mindenütt gyerm ekhetet ren
deznek, melyben a közhatóságok, az iskolák 
és az egyházak is részt vesznek.

Tulajdonképen elég szomorú az, hogy ilyen 
katasztrófák indítják erre az embereket, mint 
amilyeneket minden háború, még a győzelmes 
háború is jelent a rra  a nemzetre, mely fegy
vert fogni volt kénytelen. Hiszen minden em 
bernek, aki a világháború folyását m ár gon
dolkozva élte át, egyik legfájóbb emléke az, 
hogy háborúban álló nemzetnek minden gyer
meke mennyit nélkülöz, testileg-lelkileg milyen 
más fejlődésen megy át, mint békeidők gyer
mekei.

De gonosz okok is előidézhetnek helyes 
és jó eredményt. így tekintjük most azt a moz
galmat, mely a gyerm ek értéke, jelentősége, 
megbecsülése és védelmezese céljaival dolgozik 
a gyermek érdekében. Csak áldás származha- 

' tik ebből szülőkre, gyermekre, nemzetre egy
aránt.

Nyilvánvaló, hogy egyházainknak teljes 
erővel részt kell venni- ebben a munkában. 
Elsősorban az egyházakat kötelezi a felelős
ség a gyerm ekért. Krisztus gyermekei ők, aki
ket az Atyához akar vezetni m ár gyermekko
rukban, hogy az örök Atyának gyermekei m a
radjanak felnőtt korukban is és az Isten-gyer
mekség leikével éljenek ebben a világban, 
amelynek olyan kim ondhatatlan nagy szüksége

van erre a lélekre. Egy örökké vonuló, lá t
hatatlanból érkező, láthatatlanba visszatérő, 
személyeiben változó és mégis soha meg nem 
szűnő sereg ez, amelynek nemcsak a m aga 
földi életéért való küzdelmeit kell megvívni, 
amelyiknek zászlóira nem csak emberi erők, 
szenvedélyek, irányzatok és célok írják  fel jel
szavaikat, de amelyiknek zászlaira a  világért 
való szeretetnek a nevét: Isten nevét is fel kell 
írni. Amelyik egyház nem teljesíti erős hű
séggel ezt a felelősségteljes kötelességet, az 
laza téglákból építi a Krisztus anyaszentegy- 
házát, vagy pedig rosszul fog aratni, m ert rosz- 
szul szántott és rosszul vetett. Nem lehet elég
gé hangsúlyozni evangéliumi egyházunknak azt 
a  szilárd meggyőződését, hogy nem önm agá
ért van, hanem Istenért és m indannak szolgála
táért, amit Isten akar.

Minden gyerm ekhéttel és minden munká
val szemben tehát, mely a gyerm ekért van, 
változatlanul éreznünk kell a felelősséget és 
örvendeznünk kell azon, ha akár szülők, akár 
közösségek több komolyságot, több figyelmet 
és több szeretetet fordítanak a gyermekre. Ki
fogyhatatlan bőségü és változatosságú munkák 
sora van mindenki előtt, de kiváltképen az 
egyházak előtt. Részt kérni ebből a munkából 
kötelesség, résztvenni benne öröm. Ezen felül 
lehetetlenség észre nem venni azt, hogy minden 
irányzat és minden mozgalom, mely veszedel
mes Isten országa szempontjából, félelmetes 
komolysággal és rendszerességgel nyúl a  gyer
mek után, hogy átvigye más csapatokba és csi
náljon belőle m ásfajta seregeket.

A gyermekűiét jelentőségét eléggé megadja 
az, ha valamivel megint növelni tudja mind
nyájunk felelősségérzetét.
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Az „Erős vár“ a Dunántúli 
énekeskönyvben.

Az egyetemes gyűlés legutóbb Luther h a r
ci dalának ezt a fordítását jelölte ki (míg jobb 
nem jelentkezik) hivatalos szövegnek. A pályázó 
145 fordítás között nem akadt egy sem, mely 
ezt a huszonöt év óta énekelt szöveget felül
múlta és helyéről kiszorította volna! 'Érdekel
het tehát bennünket ennek eredete1, melyről 
téves vélemények is terjedtek el.

H am ar Gyula igazgató, tanügyi főtaná
csos, a kiváló zenész és himnológus az Evan
gélikus Népiskola ezévi 4. számában elisme
réssel emlékezvén énekeskönyvünk 25 éves ju
bileumáról (mások újabban, mintegy jelszóra, 
csak ócsárolják), a nevezett énekfordítást tel
jesen és a  m aga egészében e sorok írójának tu
lajdonítja. M ár csak azért is szólnom kell ró la  
Én m agam  a könyvhöz csatolt jegyzék szerint 
nem soroztam ez éneket (256. sz.) a  magam 
fordításai közé. De volt benne részem, azt nem 
tagadom.

Jó régen volt, hogy én az akkor még csak 
egyetlen pesti egyházi lapban a negyvenes évek
ben m egjelent »Erős vár«-fordítások irán t é r
deklődni kezdtem. Ezek írói között még Per- 
laky Dávid, Karsay Sándor s Székács József is 
szerepelnek. M ária Dorottya nádorasszony szó
lította fel a pesti papokat, hogy az elnyújtott 
hosszú sorok helyett az eredeti rövid sorokban 
fordítsák le Luther remekét. Jutalm at is Ígért 
a pályázóknak.

Székács fordítását Karsay 1879. vette fel 
a győri énekeskönyv függelékébe. Ma is fü
lemben zeng: »Erő s csel ezre, Zordon fegy
verzete, Felzúdult a  vészelem«. Mi a teológián 
még így énekeltük. Kapi Gyula igazgató volt a 
zenetanárunk. M ár a népiskolában is Wendel 
és Pálfy öreg kátéjából semmit oly nehezen 
nem tanultunk, mint az énekverseket. Volt 
úgy, hogy öreg, jó tanítónk, Tompa Zs. Pápán 
sorjában a dobogóra fektetett és végigpálcázta 
az egész osztályt. Ily hegedüléssel tanultuk az 
éneket. 1

Mint fiatal lelkész próbálkoztam, nem le- 
lehetne-e ezeket a németből is ism ert nehézkes 
énekeket jobb m agyar versekkel lefo rd ítan i 
Gyenge kísérleteimet Masznyik és Stromp lap
ja, a »Mi Otthonunk« közölte. Innen ism ert 
meg Gaál Mihály agárdi lelkész, ki a Bánya
kerület számára gyűjtötte az énekeket és mun
katársnak hívott meg. Ezt hosszú, sűrű leve
lezés követte. A többi közt az »Erős vár« fo rd í
tását is megküldte. E rre  a négy sorára jól 
emlékszem: »E világ minden ördöge H a el
nyelni akarna, Nem száll a félsz borús köde 
A lelki viadalra«.

M egírtam : az első két sor jó, de annál 
rosszabb a másik kettő. Ezeket az »ördögöket« 
(die W elt voll Teufel) legnehezebb a ford í
tásokban elhelyezni. Kis János egyenesen ezek

miatt hagyta ki győri könyvéből Luther éne
két. Mi is sokat vitatkoztunk. Egyszer csak 
1893. megküldi Gaál M. a nyom tatott II. 
próbafüzetet, melyben sok igazítással párosán 
állanak az »Erős vár« fordítói: 1. Sántha— 
Lehr Albert, 2. Masznyik—Strom p, 3. Gaál— 
Payr. Én erről előbb nem tudtam  s nyomban 
tiltakoztam is. De Gaál 1894-ben akaratom  
ellenére is némi m ódosítással kettőnk neve 
alatt újra kinyomatta. (Énekgyüjt. II. 3., 4. 1.
III. 65. 1. E  füzeteket 42 év múlva a Bánya- 
kerületben m ár nem ismerik. Tőlem kérték 
kölcsön.)

Gaál m egharagudott s azzal fizetett ki: 
»Önöknek, dunántúliaknak mindig Extrawurst 
kell.« Arról csakugyan meggyőzött, hogy kü
lön kell dolgoznunk, m ert Gaál énekpróbáit 
Dunántúl nem veszi be. Különlegesek az ő 
énekei voltak. Egyik karácsonyi énekében ez 
a rim pár olvasható: Bölcsőd legyen szívem 
jászla, Hogy azt sóhajom ringázza.« (I. fűz. 
í 9- 1.)

A páros viaskodásból mégis m aradtak so
rok, melyek ma is benne vannak Erős várunk
ban: »E világ minden ördöge H a elnyelni 
akarna.« (A 3. és 4. sort m ár én írtam  hoz
zá: Minket meg nem rémítene, M irajtunk nincs 
hatalma). S az utolsó versszak első négy sorát 
használtuk fel javításokkal a  dunántúli fordí
tásban is. Az ének elején jobb hangzás ked
véért a csupa -unk, -ünk helyett jónak találtuk 
volna Gaál idejében ezt a  rim párt: »Jó pajzs 
és harci fegyver. . .  Az ellenség le nem ver.« 
De a bírálók nem fogadták el.

A dunántúli bizottságban folyt tovább a 
munka. Itt már Csengey, Sántha és a  magam 
fordításával együtt mintegy 30—40 Összegyűj
tött fordítást m utattam  be. De egyiket sem 
fogadták el. Vojtkó Pál, a poéta volt igen szi
gorú bíráló. Félretettük az Erős várt, vártuk, 
m íg jobb érkezik. Az egyetemes énekügyi b i
zottság később alakult meg, mint a dunántúli 
s az egységes Erős várig távolról sem jutott 
el. Heti gyűléseinken Sopronban, ha volt időnk, 
többször elővettük a fordításokat, de csak 
nem tudtunk megegyezni. Unni kezdtük a la 
pokban megjelent gyenge kísérleteket is. Mi
kor m ár fogyni kezdett a türelmünk, Zábrák 
Dénes állt neki, kitől több szép eredeti és á t
dolgozott ének van könyvünkben. Uj fordítást 
hozott szokott lelkes, jóhangulatával. De mi 
csendben fogadtuk. »Hát m ár ez sem jó?« 
— fakadt ki. »Elzongorázta otthon a  leányom 
(azóta kedves, jeles esperesné), én meg eléne
keltem hozzá. Azt hallottátok volna!« Nagyon 
fájt, hogy el nem fogadhattuk.

Kínos vitatkozások után még 1908-ban a 
III. próbafüzetbe is csak azt a gyenge fordítást 
vettük fel, mely ott a  2. lapon olvasható. 
Csak szükségből került bele, mert az idő ha
ladt. M ajd Bancsó Antal, a dogm atika tanára 
akart segíteni rajtunk. Ö is lefordította. Nehéz 
szülöttje volt, nagyon szerette. Fájdalm asan 
kellett ezt is mellőznünk. A IV. próbafüzet is
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megjelent 1910-ben, az egész anyag készen 
állott s még mindig nem volt jó Erős várunk. 
Régi fordításom at több javítással és Sántha 
két sorának (E világ ura Gyűljön bosszúra) 
átvételével ú jra bemutattam, de most sem tud
tunk egységre jutni. Több hónap eltelt, eljött 
m ár 1911 eleje, mely évben Gyurátz püspök 
sürgetésére a könyvnek meg kellett jelenni. 
Ido ljá ra  névtelenül több új módosítással te r
jesztettem elő fordításom at. Ezt m ár enge
dékenyebb hangulatban kezdtük tárgyalni. Csak
4—5 sort változtattunk meg rajta. Bancsó kö
vetelte, hogy a 2. versszakban »De küzd v e 
l ü n k «  legyen. Nálam Lutherhez híven »De 
küzd é r t ü n k« volt. Bancsó győzött. Vita 
után fogadták el e soraimat is: »Isten a mi 
o lta lm unk ... Ö a mi diadalmunk. Az ige por
ba dönti, Az ige kőszálként megáll, Velünk az 
U r táborba száll, Mienk ;a menny örökre.« 
Bancsó sorai az énekben: »Megszégyenül, ki
b á n tja ----  Mit ér az őnekik?« Nálam és Gaál-
nál így volt: »Kudarcot vall, ki bántja.« E l
ismerem, Bancsóé jobb. Méltán hagyta ki a 
bizottság e soraim at is: »Életünk ha kell, Ám 
hadd vesszen el.« Zábráknak is lehet benne 
egy két sora, de ezekre m ár nem emlékszem.

Az »Erős vár« mostani alakján tehát hosszú 
ideig több ember törte a fejét. Tudom, hogy 
ez nem felel meg a fiatalok által vallott esz
ménynek, hogy igazi költemény, még jó ford í
tás is csak akkor születhetik, ha a  költő az 
ihlet percében neki ül s ott egy helyben, m eg
szakítás és törlés nélkül egyöntetűen írja meg 
versét. Több em ber pedig éppen nem társu l
hat sikeres költői m unkára. Ezt a szabályt 
azonban nagy költők példái is megcáfolják s 
különösen az Erős vár ford ítására  nem lehet 
alkalmazni. Sántha és Lehr, Masznyik és 
Stromp m ár eleitől fogva vállvetve igyekez
tek Luther énekének nehézségeit leküzdeni. Re- 
ményik Sándor »A fordító« c. költeményben 
m ondja:

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét. . .
A fordítás, a fordítás — alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni. 
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Főleg őt vinni, félig vele menni.

1
Dr. Vietorisz József, most élő egyházi köl

tőink közt a legkiválóbb, m ondja legutóbbi 
cikkében: »Megvallom, hogy nekem a  Tra-
noscius több, mint 1200 énekének fordítása 
nem okozott nagyobb gondot és fejtörést, mint 
maga ez az egy ének. S még se mondhatom 
el, hogy sikerültnek tartom, mert ez se bírja 
el a legszigorúbb kritikát«  Hiszen Csengey, 
Torkos László, Kozma Andor fordításai sem 
voltak elfogadhatók. A reformátusok új köny
vében is igen gyenge a javított »Erős várunk« 
és nem is az eredeti versmérték szerint való.

Bartos Pál, ki most a szarvasi énekesköny
vet szerkeszti, külön cikkbeh (Evangélikus 
Élet 1935. 18. sz.) vette boncolás alá a dunán
túliak Erős várát. M aga is elismerte, hogy né
melyik kifogása csak »árnyalati«, több más meg 
»ki is védhető«. De azért előre tiltakozott, ne
hogy utóbb ezt tegye meg az egyetemes gyűlés 
hivatalos szövegnek. Dunántúl ezt nem várta, 
nem is kérte. Minden beszédnél többet mon
dott volna, ha Bartos o tt csak egyetlen »Erős 
vár« szöveget kinyomat és kim ondja reá: ime, 
ez sokkal jobb, ezt fogadjátok el! Bartos azóta 
411 éneket kért kölcsön a dunántúliaktól s a 
szerkesztés nehézségeit látva, bevallotta: »Kár 
az új dunántúli énekeskönyv anyagát m ind
untalan súlyos bírálattal illetnünk, m ikor an
nak értékm agasságával m ár csak azért is meg 
lehetünk elégedve, m ert ennek a szintjénél fel
jebbvinni énekeink nagy részét nem tudjuk.«

Ne vélje senki, hogy a dunántúli Erős 
vár gyengéit mi is nem ismerjük. De mivel 
hosszú keresés u tán  is ennél jobbat nem talá l
tunk s tartalm i és alaki hűség, erő, természetes 
egyszerűség, jó m agyarság és ének élhetőség 
dolgában haladást láttunk benne, ezt választot
tuk. Különben pedig Vietorisz Józsefnek szé
pen megokolt fordítását, melyet még csiszolni 
fog, számontartva, bízunk Bartos Ígéretében: 
»A jobbat nem csak keresnünk kell, de azt 
meg is találhatjuk.«

A fentiekből kitűnik, hogy a dunántúli 
»Erős vár« nem egy ember m unkája s én azt 
soha sem soroztam a magam énekfordításai 
közé, ha volt is részem benne. A pályázat 
kiírását helyeseltem. Sőt a pályázók könnyebb
ségére és az egyetemes bizottság felhívására 
m agyarázatot is írtam  az Erős vár szövegéhez 
és dallamához.

D. P a y  r S á n d o r .

A lélek halhatatlansága, feltá
madás és a húsvéti hit.

A »Keresztyén Igazság« és az »Evangéli
kus Élet« hasábjain a  fentem lített hitigazságokról 
megjelent három cikk, amelyek a keresztyén 
ember életének lényegébe vágó dolgokról szóla
nák. M ert Igazán fontos az emberre nézve 
nemcsak, hogy mi van vele most, hanem mii 
és hogyan lesz vele a jövőben nemcsak e föl
di életben, hanem a halál után: teljes megsem
misülés-e, vagy további és milyen létezés? A 
»Keresztyén Igazság«-ban ki van emelve, mint 
bizonyosság a halál ténye; fel van tüntetve a 
lélek halhatatlansága, mint pogány eredetű em 
beri elmélet, amelynek az Ujtestamentom ban 
nincs gyökere s ki van emelve a feltámadás 
és a húsvéti hit. Az »Evangélikus ÉJet«-ben az 
egyik cikk a lélek halhatatlanságáról szóló 
egyházi tant veszi védelmébe s fájlalja, hogy 
ezen tan meg van támadva s halom ra döntve
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éppen olyan helyről, amely a  legilletékesebb, 
a teológiai tanári katedráról. A harmjadik cikk 
a teológiai tanári álláspont mellé szegődik.

A bibliai kinyilatkoztatásból m erített sze
rény véleményem szerint úgy áll a dolog, hogy 
a lélek halhatatlansága tény és nemcsak a 
pogány bölcselkedésben gyökerezik, hanem az 
Uíjtestamentomban is erős tám asztékra talál. 
Nem sok van e tárgyról mondva, hanem m a
gára az U rra lehet hivatkoznunk e tekintet
ben, Aki ugyan keveset, de mégis eleget m on
dott. A feltám adást tagadó Sadduceusoknak azt 
mondotta: »Nem olvastátok'-é, amit Isten m on
dott néktek, ilyen módon: Én vagyok Ábrahám 
nak Istene és Izsáknak Istene, és Jákobnak 
Istene. Az Isten pedig nem holtaknak, ha 
nem élőknek Istene.« Ezt pedig a három pát- 
riarcha feltám adása előtt mondta és az U r 
élőknek mondja. De különösen hivatkozhatunk 
az U r szavára a gazdagról és a Lázárról szóló 
történetben!. A gazdagról az van mondva: »Éjs 
a pokolban felemelvén az ő szemeit, m ikor vol
na kínokban, látá  Ábrahámot távol és Lázárt 
annak kebelében.« Ez az állapot m indkettőnek 
halála u tán állott be; úgy Lázár, m int a gaz
dag meghalt. Lázárról az van írva, hogy: »Vi
tetnék az angyaloktól az Ábrahám kebelébe« 
s a gazdagról, hogy »eltemették«. Itt ugyan 
nincs expressis verbis kimondva a  lélek hal
hatatlansága, hanem bizonyára azt kell felté
teleznünk, hogy Lázárnak nem a testét, hanem 
a' lelkét vitték az angyalok Ábrahám kebe
lébe, akinek a  teste szintén a földben nyugo
dott; a gazdagról pedig határozottan m eg van 
mondva, hogy »eltemettetek«, tehát a  teste a 
sírban m aradt s ő mégis a  pokolba került. 
Tehát, nem lehet mást feltenni, mint hogy a 
lélek különvált a testtől, s így került az őt 
megillető állapotba. Hasonlóképen hivatkoz
hatunk az U r ama szavára, melyet a  latod
hoz intézett a keresztfán: »Bizony mondom né
ked: Ma velem leszesz a paradicsomban,.« A 
lator teste bizonyára itt m aradt, amint az U r
nák teste is és a lelke m ent az Ú rral a  p a ra 
dicsomba. iÉ ís ha leiké különválva a  testtől, 
az Ú rral ment, akkor élnie kellett annak elle
nére, hogy a test, amellyel addig összekötve 
volt, meg is halt. Tehát a  lélek nem hal mjeg 
a testtel, hanem él; élhet külön is., a testen 
kívül, m ert tulajdonképen a lélek az, amely 
a testet élővé teszi; az az isteni lehelet, amelyet 
a föld rögébe Isten belehelt és lett az ember 
élő lélekké,.

Az tény, hogy az emberiség a bűn kö /et- 
keztében lett a  halál m artalékává. De az nem 
változtathat azon a  tényen, hogy a lélek hal
hatatlan, Nem az vigasztaló az emberre néz- 
ve, hogy a lélek halhatatlan, hanem  igenis a 
bűnnek m egbocsátása a Krisztusért (is hogy 
az tény, annak bizonysága Krisztus feltámadái- 
sa) s a benne való hitünk. Éppen ázom tény, 
hogy a lélek halhatatlan, lehet az em berre néz
ve a legnagyobb kín. Az a tudat, hogy az Isten 
parancsa ez, vagy az s az em ber mégjis ellenie

cselekedett, olyan félelemmel tölti el, hogy sze
retné, ha nem volna Isten és a lélek nem vol
na halhatatlan és ha a  halállal vége volna 
mindennek. Hiszen ilyen ferde gondolkozás 
mellett történik a legtöbb öngyilkosság is, De 
éppen az a legrettenetesebb, hogy a halállal 
nincsen mindennek vége, A lélek él, ha a  test
től el is válik. Hiszen maga az U r Jézus Krisz
tus a keresztfán mondja: »Atyám, a te ke
zeidbe ajánlom  lelkemet.« Ezt nem mondhatta 
volna, ha a lélek nem vált volna külön a test
től, amely a keresztfán m aradt s Máté is m ond
ja: »Kibocsátá lelkét« (27:50.). Tehát csak azt 
lehet, mondani, hogy a lélek élve marad, ha 
a test meg is hal. E mellett bizonyít az U r
nák azon kijelentése is: »É!n vagyok a1 feltá
madás és az élet, aki én bennem hisz, ha1 mpg- 
hal is, él.« M ert ha a lélek nem halhatatlan, 
akkor nincs értelme sem az örök életnek, sem 
az örök halálnak.

Hogy a test halálával a lélek is meghal, 
ez a véleménye sok fiatal teológusnak, amint hal
lom, mert az ember, mint ember, tehát 
testestül-lelkestül m eghal s csak az ítéletnap
kor támad; fel halottaiból. H át ezt az Unnak 
szavai nem tám ogatják, hanem inkább cáfolják. 
De ha úgy is volna — feltéve, die meg nem 
engedve —, hogy a lélek a halállal öntudatát 
elvesztené egészen az ítéletnapig, mégis; élve 
m arad, (mint mikor az em ber elájul s mjégi's 
él) mit változtat az azon a tényen, hogy az 
ember sorsa vagy örök élet, vagy örök halál? 
Örök, mondjuk, aminek nincsen vége. Mi is tu
lajdonképen az élet általában? Nemi tudjuk. 
S mi a halál? Megszűnés annak lenni, ami 
addig volt. Mi az örök élet? Az nem' lehet 
egyéb, mint az emberi lélek vágyának teljes betel
jesülése; az, hopy úgy érezze magát, hogy 
semmi kívánságai nem m arad; ezt pedig csak 
úgy érheti el, ha Istenével, teremtőjével egye
sül, csak őbenne, az ő közösségében talál ki
elégítést, megnyugvást és boldogságot. Semmi 
más nem elégítheti ki, ha az egész világot is 
megnyerné. Viszont mi az örök halál? Az nem 
lehet egyéb, mint az Istentől vató elvettetés 
a külső sötétségbe, a gyehennának tüzére való 
vettetés, ahol az ő férgük meg nem hal, és 
tüzük meg nem oltatik, vagyis ahol az emberi 
lélek soha sem éri el vágyának teljesülését, 
soha sem látja  Isten kegyelmének orcáját, so
ha sem egyesülhet vele és azt m agának kény
telen tulajdonítania, az önvád az a  féreg, amely 
nem hal meg, a mardosó lelkiismeret az a 
tűz, amely ki nem alszik.

A lélek halhatatlansága tehát nincs ellen- 
m ondásban a feltámadással s nem ellenkezik 
az Isten Igéjével, sőt szerény véleményem élsí 
meggyőződésem szerint, benne foglaltatik. H it
vallásunkban, amely apostoli hitvallás, az 
van, . hogy hisszük »a testnek feltámadását«, 
a lélek feltám adásáról nincs szó. Feltám ad a  jó 
és a gonosz ember teste egyaránt, kivétel nél
kül. A jó a Krisztusban hívő ember, mert ön
m agában egy sem jó; a gonosz a  Krisztusiban
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nem hívő s a Jézus Krisztus által való meg- 
váltatásunkat tagadó ember. S hisszük »az örök 
életet«, amely csak a Krisztusban hívőknek 
adatik. S csak ez lehet a  hívő ember vigasz
talása. A nem hívőnek semmi vigasztalása, 
semmi reménye nincsen s nem lehet, csak örök 
elvettetés, elkárhozás. A lélek halhatatlansága 
tehát nem más, mint örök létezés akár a bol
dog, akár a boldogtalan állapotban, vagyis 
örök közösségben Istennel, vagy Istentől el
vetve örökre.

Ez a kétféle állapot a7X Isten Igéjében 
gyökerezik, ezt maga az U r m ondotta nekünk 
S ezen nem változtathat senki és semmi. Ez 
a kinyilatkoztatásnak veleje és m agva az Ö- és 
az Üjtestament ómban elejétől végig. Az 
evangélium csak annak lehet, evangélium, azaz 
örömhír, a vígasztalás és remény forrása és 
kútfeje, aki a  Krisztus által való megváltatá- 
sunkban, a bűnök bocsánatában hisz. S hogy 
az emberiség bűne tényleg m egbocsáttatott 
azon váltságdíjért, amelyet Krisztus U,runk 
ő halálával fizetett, annak bizonyítéka Krisztus 
feltámadása. Ez az isteni pecsét az ő megváltási 
művén. Tehát van bűnbocsánat általában, de 
a Krisztusban, mint Megváltóban való hit fel
tétele alatt. Mert aki nem hiszen, elkárhozik 
annak ellenére, hogy Krisztus m eghalt és fel
tám adott. Az emberek feltám adásában, tehát a. 
feltámadásban magában nem lehet vígaszta
lásunk, reményünk Krisztusban való hit nél
kül, hogy1' tudniillik ö  a mi Megváltónk s 
Üdvözítőnk, tied és enyém.

Az evangélium nem az emberi kíváncsi
ság kielégítése kedvéért van, azt nagyon he
lyesen állapítja megt a Kér. Igazság cikke. Azért 
a szellemidézés s ehhez hasonló dolgok nem 
csak, hogy haszontalanság, hanem egyenesen 
bűn. Nekünk ki van nyilatkoztatva, ami szük
séges. Egyebet úgy sem tudnánk felfogni s 
megérteni. A hozzánk legközelebbi dolgokat,, 
pl. azon titkos összeköttetést, amely lelkünk 
s testünk között mimagunkban létezik, nem tud
juk felérni ésszel, hogyan érthetnék meg azo
kat a dolgokat, amelyeket a mi Istenünk csjak 
m agának tartott meg? Azt azonban mindenki 
megértheti, hogy a hívőre és a hitetlenre mi
lyen sors, illetőleg milyen állapot vár, nemcsak 
a halál utáni, végítélet előtti időre, ele örökme, 
aszerint, amint a feltételnek eleget tesz, vagy 
sem. A feltétel pedig nem más, mint a Jézus 
Krisztusban való hit.

A lélek halhatatlansága ugyanúgy, mint feltá
madásunk mit sem segít rajtunk, egyedül Isten
nek a Krisztusban kinyilatkoztatott kegyelme.

M o r h á c s M á r t ó  n.

Senki se készítsen a maga számára ke
reszteket és ne válasszon magának kisértéseket 
sem, — amint a pápaság alatt történt. Ha 
ilyen osztályrészül jut, szenvedje el azzal a 
tudattal, hogy ezek is javát szolgálják. Luther

D. Geduly Henrik püspök 
jubileuma.

A magyarországi evangélikus egyetemes 
egyház püspök-elnöke, a tiszai egyházkerület 
püspöke, D. Geduly H enrik nyíregyházi lel
kész most, tölti be püspöki szolgálatának 25-ik 
évét, mely ritka évforduló egybeesik 70-ik élet
évének betöltésével. A jubileum alkalmából a 
tiszai egyházkerület Nyíregyházán, május 15. 
és 16. napjain ünnepségekkel egybekötött, 
rendkívüli közgyűlést tart. A jubileumi ünnep
lés lefolyása a következő lesz:

1. Május hó 15-én, pénteken délután 5 
órakor műsoros ünnepély a Városi Színházban, 
az egyházkerületi jogakadémia, középfokú- és 
középiskolák közreműködésével.

2. Május hó 15-én, pénteken este 7 órakor 
a közgyűlést előkészítő értekezlet.

3. Május hó 15-én, pénteken este 8 órakor 
fáklyás felvonulás. Üdvözlő beszédet mond Dr. 
Vietórisz József ny. főigazgató, tb. egyház
felügyelő.

4. Május hó 15-én, pénteken este 9 órakor 
ismerkedés a Korona-szálló éttermében.

5. Május hó 16-án, szombaton délelőtt 9 
órakor istentisztelet a teniplomban. Im ád
kozik Dr. Dómján Elek főesperes. Igét hirdet 
Duszik Lajos főesperes, egyházkerületi főjegy
ző.

6. Május hó 16-án, szombaton délelőtt fél 
t 1 órakor egyházkerületi közgyűlés a templom
ban. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Egyházke
rületi felügyelő megnyitóbeszéde. 2. A köz
gyűlés tagjainak számbavétele. Megalakulás. 3. 
Jegyzőkönyvhitelesítő bizottság kiküldése. 4. 
Püspök m eghívása a közgyűlésbe. 5. Egyház
kerületi főjegyző üdvözlőbeszéde és határozati 
javaslata. 6. D. Geduly Henrik püspök vála
sza. 7.. Üdvözlések. 8. A közgyűlés berekesztése.

7. Május hő 16-án, szombaton délután fél 
2 órakor a nyíregyházi evangélikus Nőegylet 
ebéden látja vendégül a közgyűlés résztvevőit 
az egyház dísztermében.

A közgyűlésen, illetőleg az ünnepélyeken 
részt venni szándékozók részvételi szándékukat 
és esetleges elszállásolásra vonatkozó igényü
ket Nyíregyházán, a püspöki hivatalban szíves
kedjenek bejelenteni.

Egy bibliai hasonlat a tudo
mány szemüvegén nézve.

Keresztyén vallásunk alapigazságai. a Bib
lia tanításai, példázatai és hasonlatai m inden
k o r  egyaránt foglalkoztatták a hívő lelkeket, 
teológusokat és a tudományok művelőit. N ap
jainkban ismét erősen jelentkezik az a törek
vés, hogy a tudományok és a vallás egymással 
megegyezésbe kerüljenek, mégis a tudomány-
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nak az az igyekez?T?7nogy olyian világképet 
alkosson meg, mely szervesen tartalmazza a 
vallás tanításait is, csak a legritkább esetben 
vezetett eredményre. Egy ilyen esettel akarunk 
most foglalkozni.

A hegyi beszédben olvassuk: »Ti vagytok 
a földnek savai, ha pedig a só meg íz ellenül, 
mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, 
hanem, hogy kidobják és el tapossák az embe
rek. (Máté. 5,13.)- Márk evangélista (9,50.) ezt 
írja: »Jó a só: de ha a só ízét veszti, mával 
adtok ízt néki?« és ismét Lukács (14,34—Ö5-): 
»Jó a só, de ha a só megízetlenüL mivel sóe- 
zák meg? Sem a földre, sem. a trágyára nem 
alkalmas; kivetik azt.« E szavak értelmét csak 
akkor látjuk át teljesen, ha tudjuk, mire és 
hogyan alkalmazták a sót, amelyről az evan
gélisták beszélnek. E. H. Riesenfeld a követ
kező magyarázatot adja.

Palesztinában a sütőkemencék alját ősidők 
óta sókockákkal rakták ki, melyeket átlagosan 
13 évenként kellett újakkal kicserélni. A sót 
a Holt-tengerből nyerték a tenger vizének el
párologtatósával; ez a só nagy m értékben ta r 
talmazott káliumchloridot, kalciumchloridot, 
nátriumchloridot (konyhasó) és magnéziumchlo- 
ridot. Ezeknek a sóknak meg van az a tu 
lajdonságuk, hogy valamely égési folyamatnál 
való jelenlétük az égést gyorsítja, bár a  sók 
maguk nem égnek el. Azokat az anyagokat, 
melyek valamely kémiai folyamat végbeimené- 
sét gyorsítják, a kémiában katalizátoroknak 
nevezik. Az égés (oxidáció) is kémiai folyamat 
lévén, szaknyelven szólva úgy fejezhetjük ki 
magunkat, hogy ezek a sók égési katalizátorok, 
melyek azáltal, hogy az elégő anyaggal érin t
kezésbe jutnak, a tüzet hevesebb lángr,a lob- 
bantják.

A sütőkemence kifűtésekor keletkezett m a
gas hőmérséklet egy másik jelenség fellépését 
idézi elő, melyeket a fizika rekrisztallizációnak 
nevez. Ez annyiból áll, hogy a sókockákat al
kotó parányi sókristályok összenőnek, a ki
csi kristályokból nagy kristályok lesznek. Ez
által a sókockák felszíne elveszíti simaságát, 
egyenetlenné lesz, apró kiemelkedések ás re
pedések keletkeznek a felszínén, melyek idővel 
hamuval telítődnek meg, miáltal a sókockák 
nem tudják tovább teljesíteni eredeti felada
tukat. Tüzelő anyagul Krisztus idejében nem
csak fát, hanem emellett leginkább tevetrágyát 
használtak, ami nátrium- és ammoniumfoszfátot 
tartalmaz. Ezek az anyagok éppen ellenkezőleg 
hatnak, mint a chloridok. így a sókockák hosz- 
szas. használat után lassanként hátá,Sítal)ajntok 
lesznek, sőt egyenesen rossz irányban hatnak, 
azokat tehát el kell távolítani és újakkal he
lyettesíteni.

A kemencéből így eltávolított »megízet- 
lenült« só »sem földre', sem a trágyára nem 
alkalmas.« Ezek a szavak a következőképen 
érthetők. Az elhasznált sókockát foszfortartal
mánál fogva m űtrágyának még lehetne alkal
mazni, azonban a lényegesen nagyobb lilátri-

um tartalom  sokkal többet ártana a földnek, mint 
amennyit a foszfor használ. A földre tehát 
nem alkalmas. Ismeretes dolog, hogy a  só 
higroszkopikus anyag, magábaszívja a ned
vességet és ezáltal megakadályozza a szerves 
anyagok elrothadását. A húst konzerválás cél
jából minden háztartásban besózzák. H a te
hát a sót a trágyadom bra vetik, az m egaka
dályozza a rothadást, ez a trágya nem alkal
mazható melegágyakban, mert nem fejlődik 
ki benne a hőmérséklet, mely annyira szük
séges a növények fejlődése szempontjából. Va
lóban nem jó semmire, »hanem, hogy kidob
ják és eltapossák az emberek.«

Elfogadva ezt a m agyarázatot, a hegyi 
beszédnek ez a hasonlata egyszerre érthetővé 
és szemléletessé válik előttünk. Riesenfeld meg
jegyzi azt is, hogy ez a bibliai hely kultúrhis- 
tóriai szempontból is nagyon érdekes. Azt 
m utatja ugyanis, hogy az a jelenség, hogy a 
földalkáliák sói az égési folyamatot kataliti
kusán gyorsítják, a foszfátok pedig lassítják, 
amelyet a kémikusok csak az utóbbi évtize
dekben vizsgáltak meg részletesen, m ár 2000 
évvel ezelőtt ismeretes volt, sőt gyakorlati a l
kalmazást talált.

Arábiában ma is hasonlóképen rakják ki 
a sütőkemencék alját sőkockákkal. F. Schölten. 
Palästina: »Eine vollständige Darstellung al
ler Textstellen in Bibel, Talmud und Koran 
in eigenen künstlerischen Aufnaman aus der 
Gegenwart und Vergangenheit des Heiligen 
Landes« c. művének II. kötetében találhatók 
képek egy átépítés alatt lévő sütőkemencéről, 
az új és elhasznált sólapokról, stb.

Meggyőződésünk, hogy az emberi szellem
nek az a törekvése, mely a tudományos és val
lásos ismereteknek az összhangba hpzására és 
egységes rendszerbe való foglalására irányul, 
ha nem is kecsegtet teljes sikerrel, még sem 
reménytelen és nem hiábavaló. Az em ber lelki 
életének egységessége okozza, hogy megnyug
vással tölt el bennünket, ha valamely ponton 
sikerült ezt az összhangot megtalálni. De ad 
junk kifejezést annak a másik meggyőződé
sünknek is, hogy a Biblia tanításainak és ál
talában vallásos ismereteinknek igazsága nem 
függ attól, hogy azokat tudományosan igazolni 
tudjuk-e, vagy sem.

Dr. B u k o v s z k y  F e r e n c

FIGYELMEZTETÉS.
A MELE. konferenciára jövő lelkészek figyelmét 

felhívjuk arra, hogy a féláru jegy vételére jogosító Nem
zetközi Vásár-igazolványok mindenütt a községben, 
renaszerint a községházán, vagy az elöljáróságon 
szerezhetők meg. Éppen azért van a MELE konferen
cia ismételten egyidejűleg a tavaszi vásárral, mert 
ennek kedvezménye több, mint a konferenciai s utób
bi időben mindig nehezebben megszerezhető vas
úti kedvezmény. Olyan lelkésztestvérünknek, aki nem 
tud vásárigazolványt szerezni, mert községében nin
csen. — de csakis ilyenek, — a vásár igazgatóságá
tól kapott ígéret szerint innen postafordultával kül
dünk vüsárigazolványt. Ebben az ügyben Kemény 
Lajoshoz [VII., Damjanich-u. 28-B) kell fordulni.
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CANTATE VASÁRNAP.
János ev. 16:5—15.

Jézus dicsőségének ez a betetözödése: elmegyek 
cihoz, aki engem elbocsátott. Vissza ment a mennybe, 
haza ment. Ezzel tört meg teljesen a halálnak 
és egyben a bűnnek az ereje.

Integetve, hívogatva ragyog felénk, bűnösök felé, 
ez a dicsőség. Földi életünk bukásai között, otthon- 
talanságunkbun, nyomorúságunkban és igazságtalan
ságok között érezzük: mily jó, hogy Ö elment és 
elküldte helyette a Vigasztalót, aki újból és újból 
bizonyságot tesz az Atyáról, aki szeret bennünket.

De a Vigasztaló ítéletet is hoz magával. Meg
feddi a bűnt, de azon keresztül mindenkit, aki 
a bűnben marad s akkor a vígasztalás helyett kár
hozat terjed el fölöttünk. Bezárulnak az ajkak és 
kiszáradnak a szemek.

Cantate . ■.! Hívők, legyetek boldogok, énekel
jetek.

— A 'gályarabok' emléktáblája. A magyarországi 
református egyház egyetemes konventje Kálvin János 
Institúciója első kiadásának 400 éves fordulója al
kalmából május 6-án országos jubiláris emlékün
nepet rendezett, melyen Kálvin Jánosról ünnepi be
szédet Dr. Ravasz László püspök mondott. Ez ün
neppel kapcsolatosan felavatták a székház előcsar
nokának falába helyezett fehér márványtáblát, mely 
a nápolyi gályarabságot szenvedett 42 protestáns, 
közöttük 15 evangélikus lelkész nevét és az őket 
kiszabadító Ruyter Mihály hollandiai tengernagy em
lékét örökíti meg. A gályarabok emlékezetéről Dr 
Révész Imre debreceni egyetemi teológiai tanár mon
dott beszédet. Az ünnepélyen evangélikus egyházunk 
nagyobb küldöttséggel jelent meg, melyet D. báró 
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, D. Raffay 
Sándor és D. Kovács Sándor püspökök vezettek-

— A bécsi református templom magyar istentisz
teletén, május 10-én D. Kapi Béla dunántúli püspök 
szolgál Isten igéjével a bécsi evangélikus és refor
mátus vallású magyaroknak.

— Győr. Az ifjúsági Egyesület május 3-án ifjú
sági napot tartott, amelynek főeseménye a vallá
sos est volt. Az előadást Dr- Bencs Zoltán miniszteri 
tanácsos, az Országos Luther Szövetség elnöke tar
totta arról, hogy miként őrizhetjük meg lelki fiatal
ságunkat. A kísérő műsorban Fodor Kálmán kar
nagy Bach-darabot játszott orgonán. Gárdonyi-Ziegler 
Margit saját költeményeiből adott elő. Énekelt az 
egyházi énekkar.

— Lelkészértekezlet. A tiszavidéki egyházmegye 
lelkészegyesülete 1936 április hó 21-én, Kisvárdán 
tartotta értekezletét, melyen megjelent D. Geduly 
Henrik püspök is. akit e meghitt, családias együtt- 
léten a lelkészegyesület és a kisvárdai gyülekezet 
tagjai meleg ünneplésben részesítettek. Az értekezle
tet megelőzően úrvacsorával éltek a lelkészegyesületi 
tagok, melyet D. Geduly Henrik püspök osztott ki- 
Utána a MELE elnöksége által kitűzött témákat be
szélték meg. Dr- Vető Lajos szolnoki lelkész: »A 
konfirmáció«. Joób Olivér délszabolcsi missziói lelkész: 
»A család pásztorolásav Lábossá Lajos debreceni 
vállástanár pedig: »A vallástanítás anyaga és mód
szere« címén tartottak előadást, melyeket élénk 
eszmecsere követett. Értekezlet után a lelkészegye
sület tagjait a kisvárdai gyülekezet látta vendégül, 
miután D. Geduly Henrik püspök buzgó imádsággal 
felavatta és átadta magasztos rendeltetésének a nem
rég épült új paróchlát, mely az 5 évvel ezelőtt fel
avatott szép kis templommal együtt ékes bizony
sága a Csákó Gyula lelkész és Werner Gyula egy
házközségi felügyelő vezetése alatt álló kisvárdai

gyülekezet egyházszeretetének. áldozatkészségének és 
élni akarásának. A napot délután a templomban 
tartott vallásos ünnepély fejezte be. melyen Pass 
László alesperes, debreceni lelkész tartott előadást,
II. Kor- 5:20 alapján buzdítva a gyülekezetei Is
tenben gyökerező, gyümölcstermő életre.

— A csanád-csongrádi egyházmegye hírei. Áp
rilis 22-én, Mezőhegyesen lelkeszi konferencia von. 
amelyen a vallástamtás anyagának és módszerének 
kérdésé, a család pásztorolasa, konfirmáció, ágenda, 
lelkészi becsületszék voltak az értekezlet tárgyai. 
Esperes írásmagyarázatot tartott és indítványára a 
lelKészek megalakították az egyházmegyei lelkész
egyesületet, amelynek elnökéül egyhangúlag Brózik 
Károlyt, jegyzőjéül pedig Gubcsó Andrást választot
ták meg. Kimondotta a konferencia azt is, hogy az 
egyházmegye a belmissziói munka kimélyítése és 
rendszeresítése céljából megalakítja az egyházme
gyei belmissziói bizottságot. Az egyházmegyei köz
gyűlés ele terjesztendő indítvány elkészítésére az 
esperest kérték fel. — Május 24-en, délelőtt az egy
házmegye nőegyletei, papnéi, tanítónéi és tanítónői 
jönnek össze konferenciára, amelynek tárgysorozata 
a következő lesz: 1. Igét magyaráz: Szabó Marianna 
szegedi diakonissza. 2- Milyen az evangélikus női 
ideál. (Előadó: Egyed Aladár) 3- Mi a teendőnk en
nek kifejlesztése érdekében városban: (Brachna Gá
bor). 4- Mi a 'teendőnk ennek kifejlesztése érdekében 
falun (^Jancsó Bertalan). — Május 24-én délután az 
egyházmegye leányegyletei tartanak Mezőhegyesen 
konferenciát a következő programmal: 1. Igét hir
det az istentiszteleten Kertész Ferenc. 2- A múlt 
öröksége (Benkóczy, Dániel). 3- A jelen harcai (Sza
bó Marianna diakonissza). 4- A jövő Ígéretei (Kékén 
András). — A szegedi Egyetemi Luther Szövetség 
Kecskeméten, Cegléden templomi hangversenyt ren
dezett, amelyen Egyed Aladár orgonaszámai és val
lásos műdalai szerepeltek a műsoron. Makón ugyan
ilyen hangverseny május 21-én lesz. — Magyarbán- 
hegyes központtal missziói kör alakult a szórványok 
gondozására. Az esperes az egyházmegyei segéd
lelkészt küldte ki s ezzel az egyházmegye összes 
szórványközségei rendszeres lelki gondozás alá ke
rültek.

— Lelkészi értekezlet. A békési egyházmegye 
lelkészei 1936 április hó 23-án Csabacsüdön érte
kezletet tartottak. Az értekezlet letárgyalta a MELE 
elnöksége által feltett kérdéseket s azokra nézve 
véleményes jelentést terjesztett be. Megbeszélte az 
egyházközségek pénzügyi nehézségeit, azok tekintetében 
szükséges intézkedéseket s ezenkívül több helyi vo
natkozású kérdést tárgyalt le. Végül tiltakozását fe
jezte ki a lelkészi értekezlet a franciák által felve
tett s minden revíziót 25 évre kizáró béketerv 
ellen.

— Halálozás. Brózik Márton Károly, Brózik Ká
roly tiszaföldvári lelkész egyetlen fia. a sze
gedi egyetem bölcsészettani karának III. é- hallga
tója 23 éves korában rövid szenvedés után elhunyt.

Ruttkay-Miklkín Gyulámé, sz. Horváth Ilona, Rutt- 
kay-Miklián Géza, szentetornyai lelkész és Ruttkay- 
Miklián Gyula bányakerületi püspöki titkár édes
anyja 57 éves korában, házassága 40-ik évében Aszó
don elhunyt.

— Evangélikus est Dunaföldváron. Az Országos
Luther Szövetség május 3-án este Dunaföldváron 
az egyház anyagi helyzetének javítására jól sikerült 
evangélikus estét rendezett. Az esten Szántó Róbert 
kelenföldi lelkész tartott előadást. Dr. Remport Elek 
költeményeiből olvasott fel, művészi számokkal sze
repeltek: ‘Dullien Klára hegedümüvésznö, S. Votisky 
Emmi zongoraművésznő és Weltler Jenő kelenföldi 
karnagy. Az estet Csaby József helyi lelkész nyi
totta meg. i l

—  Kelenföldi hirek. A Nöegylet május 2-án tar
totta műsoros teadélutánját, amelyen v. Pétery Aladár 
dr. tartott előadást »Berzsenyi és Ady istenhite« 
címen. Szerepeltek még: Zsebők Vilma hárfamü-
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vésznő és Szabó Lajos operaénekes, akit Raj tér La
jos, a Magyar Rádió karnagya kísért zongorán. — 
Május 3-án a vasárnapi iskolások megismételték ápr. 
25-i nagysikerű műsoros délutánjukat. A gyermekek 
szereplésükkel most is a hallgatóság legnagyobb 
elismerését érdemelték ki. A bevétel felét, 35 pen
gőt Gáncs Aladár síremlékére adták át; ugyanerre 
a célra eladtak 50 drb. levelezőlapot. — Május 9-én 
a Leánykor rendezi műsoros teadélutánját, amelyen 
Grünvalszky Károly Deák-téri s. lelkész tart előadást. 
— Május 10-én, délután a háztartási alkalmazottak 
szeretetvendégsége keretében anyák napját tartanak.

— Péteri egyház, özv- Földváry Elemérné el
hunyt férje emlékére gyülekezeti ház céljaira 2000 
P-t adományozott az egyházközségnek. Az egyház- 
község Földváry Elemér, volt egyházfelügyelő örökébe 
földvári Boér Benedeket választotta. Másodfelügyelő 
Baltigh Árpád ügyvéd.

— A mezőtúri ev. egyház Luther Szövetsége 
május 9-én jótékony célú műsoros estélyt rendez, 
melynek gazdag műsorú művészi programmját Lányi 
Márton egyházmegyei felügyelő beszéde nyitja meg 
és Dr. Adamkovics Ágost egyházmegyei másodfel
ügyelő beszéde fejezi be.

— Felügyelöválasztás. A csabacsüdi ev- egyház- 
község április hó 26-án tartott közgyűlésében egy
hangúlag első felügyelőjévé választotta Dr. Plencz- 
ner Sándor budapesti vöröskereszt főorvost, jeles 
belgyógyászt, Dr. Rázsó Lajos egyetemes ügyész 
vejet. A választás ig;en örvendetes, mert az új fel
ügyelő már régen elígérte magát az egyházi mun
kának: annakidején egyetemi hallgató korában az 
ifjúsági Luther Szövetség elnöke volt s mint ilyen, 
hathatósan közreműködött ezen intézmény kifejlesz
tésében.

— A maglódi egyház a közelmúltban hálaadó is
tentisztelettel ünnepelte meg azt a kivételesen ritka 
eseményt, hogy egyszerre 12 aranylakodalmas párt 
áldott meg a lelkész az oltár mellől. A 12 pár neve: 
Bacsa András és neje Vrbovszky Anna, M. Varga Já
nos presbiter és neje M. Tabányi Mária, D- Hajdú) 
János v. bíró és v- presbiter és neje Faklen Zsuzsanna, 
Gy. Varga Mihály és neje Dulin Erzsébet, L- Hajdú 
Pál és neje Laczkó Zsuzsanna, Veszteg Mihály és 
neje Balogh Zsuzsanna, Sajben János és neje S. 
Tabányi Erzsébet, P. Tabányi Pál v- presbiter és 
neje Domonyi, Sz. Varga János ny- máv. föka-
lauz és neje Szeven Zsuzsanna, Miklós Mihály és 
neje S. Tabányi Judit, Faklen Pál v- gondnok és 
v. presbiter és neje M  Tabányi Katalin, P. Varga 
János v. bíró, v- másodfelügyelő, presbiter és neje 
Kiss Erzsébet.

— Az edelényi evang. fiókegyház D- Geduly 
Henrik püspök püspöki szolgálatának 25 éves év
fordulója alkalmából az úrvacsoraosztáshoz szüksé
ges kellékek beszerzését határozta el. Dr. Farkas 
Gyuláné a kegyszerek részére egy takarót, özv. Dr- 
Nagy Barnáné egy asztal-térítőt, Bakos Gyuláné 2 
drb. kehelytartót, Balogh Sándorné 2 drb- asz
talkendőt, Bakos Gyula és neje 2 drb. kelyhet, Dr. 
Pécsi Bertalan 1 drb. ostyatartót, egy magát meg
nevezni nem akaró egyháztag 1 díszkötésü Bibliát, 
valamennyi egyháztag együttesen egy úrvacsorái 
üvegkancsót, Mezősi Sámuel ezek elhelyezésére szol
gáló kis szekrényt adományozott a fiókegyháznak. 
Ligeti Ede sajókazai ev. lelkész f- évi április 26-án 
megtartott istentisztelet keretében avatta fel az ado
mányokat. Az istentiszteleten Gretzár Margit, Nagy 
Lidia és vitéz L. Székely Annából álló énektrió mű
ködött közre. Az istentisztelet után a fiókegyház 
ünnepi közgyűlést tartott, amelyen — többek kö
zött — tiltakozását fejezte ki a 25 éves francia bé
keterv ellen.

— Az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egye
sületének Gyermekbiztosítási Osztálya. Minden egyház 
egyik legdrágább céljának tekinti a családi élet is-

tápolását és azon belül a gyermek megtartását és 
irányítását. Az Evangélikus Jóléti Egyesület, mely 
a családról való gondoskodás érdekében alakult, a 
gyermekekről való gondoskodást is programmjába 
vette. Az utolsó békeévek óta egy emberöltő telt 
el, maga mögött hagyva a fájdalom és szenvedés, a 
megpróbáltatás és csalódás, küzdelem és pusztulás 
bántó emlékezetét. A világot elárasztó vérzivatar 
óta 20 év telt el. Ideje erőteljesen dolgozni a jobb 
jövőért, melynek várományosai elsősorban az új 
nemzedék szülöttei. A gyermekről való gondoskodás 
az Egyesület célkitűzésében módot és alkalmat kí
ván adni az evangélium népének, hogy már napi 
pár filléres áldozattal előmozdíthassa gyermekeik 
boldogulását, egyengesse azok jövendőjét. A kép
zettség, az életre való felkészültség mellett minden 
gyermeknek szüksége van anyagi hátvédre. Egyet
len apa, vagy anya sem tarthatja elviselhetetlen te
hernek, hogy gyermekei részére naponként 10—20 
fillért félre tegyen, ha ezzel jövendőjükről gondos
kodik. Az Egyesület ezen munkáját főleg a nc- 
egyletek támogatják. A budapesti nőegyletek közös 
értekezletén Dr. Konkoly Elemér ügyvezető elnök be
számolt az Egyesület eddigi tevékenységéről, ismer
tette a gyermekbiztosítási osztály célkitűzését, melyet 
a nőegyietek kiküldöttei egyhangúlag helyeseltek és 
elfogadtak. El is határozták, hogy az Egyesület e 
szép szociális munkáját támogatják. Reméljük, hogy 
az ország összes nöegyletei fel fogják karolni ezt 
a szép munkát.

PÁLYÁZAT.
A pesti Deák-téri ág. hitv- evangélikus Test

véregyházak képviselőtestülete az elemi fiú- és le
ányiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett ren
des tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
olyan okleveles ág. hitv- evangélikus vallású tanítók, 
akik legalább 6 éves gyakorlattal bírnak és 35. 
életévüket be nem töltötték. A pályázóknak a német 
nyelvet szóban és írásban tökéletesen kell bírniuk és 
a zenében is kellően jártasaknak kell lennjök. Az állás 
1936 szeptember 1-én foglalandó el. Pályázati ha
táridő május 26. A kellően felszerelt pályázatok 
(születési bizonyítvány, állampolgárságot igazoló ok
irat, oklevél, működési bizonyítványok, amelyek a 
mostani fizetési osztályt és fokozatot, valamint a 
nyugdíjba számítandó évek számát is pontosan fel
tüntetik, a képviselőtestület elnökségéhez címezve, 
az elemi iskola igazgatóságához, Budapest, IV., Sütő- 
ucca 2.) nyújtandók be-

Budapest, 1936 május hó 6-án.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!
Konfirmációi ajándéknak: Ujtestamentom. Görögből 
fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben P- 6.— 
Imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben 
P. 3-50. Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P- —.70. 

Megrendelhető:
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest IX., Fereno-körút 19-21-

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani. 

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.
Budapest, VIÍ., Damjanich-u- 28:b- — F.: Farkas L.Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,
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O R O K  KONFIRMÁCIÓ.
Diadalmas orgonabúgás közben bevonul 

templomainkba a gyermeksereg, ki fehérben, 
ki sötétben. Megilletődött, pirosra pirult a r 
cok, könnyes szülői szemek, áhítat azokban, 
akik boldogan visszaemlékeznek; nevek csen
dülnek fel, kérdések, feleletek, szavak: » . . . f o 
gadom . . .  megáldalak . . .  vegyétek és egyé
t ek. . .  igyatok ebből m indnyájan ... menjetek 
el békességgel. . .  ámen . . .  ámen . . .  U tana 
megindulnak kifelé gondtalan gyermekneve
téssel és ünnepélyes érzéssel, am íg le nem nyug
szik a nap. Ez áldozócsütörtök. Ez megerősítés, 
konfirm áció. . .

Az első boldog gondolatunk az: irne most 
százak és százak megerősödtek, közelebb ju
tottak Krisztushoz, egyházukhoz, van m ár u tán
pótlás, lesznek m ár utódok, akik folytatják az 
apák és ősök áldozatos m unkáját.

Az élet megcáfolja ezt a tetszetős gondola
tot. A m egerősítettek későbbi élete, azoké, akik 
feledve minden áldozócsütörtöki fogadalmat, 
újból és újból m egtagadják az egyházat, Krisz
tust és Isten igéjét. Nemcsak reverzálisadás- 
sal, nemcsak kitéréssel, nemcsak szektás elfor
dulásokkal, hanem belső mérgező közönnyel, 
hányaveti nemtörődömséggel, idegenkedve min
dentől, ami »kegyes«, »vallásos«, magas mél
tóságba kerülve előkelőén veregetve a küzkö- 
dők, az imádkozok, lelkiismeretes aggódók vál
lát. Konfirmáció, óh, hol vagy konfirmáció fo
gadalmaddal, áldásoddal, szent mentő törek
véseddel az igazán felnőtt konfirmáltak életé
ből? Még csak a hangulatodból sem marad 
meg sokszor semmi, semmi, mert elmosta az 
élet piszkos vize.

Jól tudjuk, hogy a hitben és az egyház

hűségben való m egerősítést nem a  lelkész ad 
ja, hanem Isten. Azt sem felejtjük el, hogy né- 
hányhetes tanítás alatt nem lehet mindent 
megadni e tekintetből s ami értékként gyerm e
keinkben m arad, azt is Ö terem ti meg, s az 
is tagadhatatlan, hogy mindezek mellett az a 
gyermeksereg, (különösen nagy városokban) 
mily összetételű és sokszor mennyire kénysze
redett fiatalokból áll, — de mindezek nem jo
gosítják fel az em bert arra, hogy feloldja m a
gát a felelősség alól.

Azért a konfirmáció nem tegnaptól hol
napig tart és nem csak az iskola és a  tem p
lom falai között folyik le, hanem megkezdő
dik a gyerm ek öntudatra ébredésétől mind a 
halálig. Nemcsak a lelkész konfirmál, hanem 
segít ebben a szülő, a keresztszülő, sőt roko
nok és a tanítók is. De legfőképen Isten. 
Nemcsak hitre és egyházhűségre terjed, hanem 
m egerősít a bűnbánatban, az áldozatkészség
ben, a kitartó imádkozásban, az úrvacsora vé
telében és az állhatatos igeolvasásban. így ter
jed szét a konfirmáció időben és így erősít in
tenzitásban folytonosan és igazán. A gyerm e
keknek az egyház felnőtt tagjai közé való 
ilyen megérkezése nem idegenek közé, hanem 
testvérek közé való megérkezés. S az ünne
pély, amely áldozócsütörtökön várja őket, a 
szívek húsába vésődik be — örökre.

Ez az igazán vigasztaló és boldogító gon
dolat: m tsom berek végezzük munkánkat Isten 
erejével és m agunk is áldottai le
szünk a megerősítésnek. így készítjük a dia
dalmas közí^ ’ ^vonulást Isten országába. Ez 
m indnyájunk örök konfirmációja.

V. L.
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Vallástani kérdések.
{Folytatás.)

Vető hibának találja, hogy a hitről szóló sza
kasz a kisebb könyvben az összefoglalásban található, 
könyvben a rendes szövegben is, tehát nem az 
összefoglalásban, meglelhető. Annak bizonyságául, 
hogy a könyv nem fukarkodik a hitszerü- 
séggel, idézem a VII. osztályos könyvből az 
evangélikusok hitéről szóló szakaszt teljes alak
jában: A lelkész igehirdetése, a hívek he
lyesebb vallási ismerete, buzgó éneklése és imád
kozása nem maradhatott jó hatás nélkül a nép val
lási és erkölcsi életére. Krisztus elfoglalta az őt 
megillető helyet a magyar nép szívében és lelkében. 
Személye lett a magyarok hitéletének középpontja, 
tudománya a hívek vallási, állami, társadalmi és csa
ládi magatartásának, tehát magán és nyilvános életé
nek zsinórmértéke. A reformáció új életerőt lehelt 
a vallási és nemzeti élet tekintetében élalélt ma
gyar nemzetbe. Az addig követelt vak engedelmes
ség helyébe a személyes, egyéni, szabad vallásos élet 
lépett. Mindenki szabadon vizsgálódott, kutatott az 
üdvösségre tartozó igazságok körül s vallotta és kö
vette azt, ami hitével s meggyőződésével megegye
zett. Mindenki közvetlenül lépett Istenével összeköt
tetésbe. Szabadítóul, közbenjáróul, szószólóul Istennél 
egyedül Krisztust ismerték el. Benne és általa igye
keztek élni. Reményüket Krisztus megváltói érde
mébe helyezték és az iránta való szeretetből és há
lából példája szerint élni és hitükről életükkel bi
zonyságot tenni törekedtek. A reformáció által Krisz
tus lett minden mindenekben. A reformáció emelte 
a vallásosságot, tehát szükségképen emelnie kellett 
az erkölcsöket is. A protestánsok magasabb erkölcsi 
élete |az élet komolyabb felfogásában, a világi hiüság 
megvetésében, az egyszerű, munkás, takarékos élet
ben, a tisztább családi életben s a felsőbbség iránti 
tiszteletben és engedelmességben könnyen felismer- 
hetöleg nyilvánult.« Úgy gondolom, én vagyok eddig 
az egyedüli, aki történeti tankönyvben a magyar evan
gélikusok hitéről összefüggően ennyit írt és mégis én 
kerültem az alá a vád alá, hogy kerülöm a hitről 
szóló tanítást.

Vető hibáztatja, hogy Luther után a kővetkező 
mondatban mindjárt Zwinglit és Kálvint is megneve
zem és hármójukról közösen, mint ő mondja: egy 
kalap alatt, mint nagy reformátorokról szólok. Már 
bocsánatot kérek. Én is tartom magam legalább 
oly erős lutheránusnak, mint Vető, de azért ér
demük szerint megbecsülöm Z winglit és Kálvint is. 
Nem gondolja Vető, hogy mennyire nehezebb volna 
a fél milliónyi magyar evangélikus helyzete, ha nem 
lenne mellettünk a vélünk sorsközösségben élő kö
zei két millió református.

Sokat foglalkozik Vető' a mohácsi vésszel. Rosz- 
szalja, hogy a könyv a reformáció elterjedését előr 
idéző okok közt sorrend szerint első helyen a mo
hácsi vészt említi. Nem így van a dolog- A III.
osztályos könyv azt mondja, hogy a mohácsi vész 
az egyházjavítás gyors elterjedését segítette elő, de 
előbb már két fejezetben tárgyalja, hogy az egyház
javítás első híveinek útját mikép készítették elő 
a husziták, a német birodalmi gyűlésekre küldött 
magyar követek és a lipcsei vásárokra kijáró sze
pesi és erdélyi szászok. Sőt elmondja a könyv a 
mohácsi vész előtti időből azt is, hogy mikép üldöz
ték már a mohácsi vész előtt Luther magyarországi 
híveit, meg vannak említve az 1523-iki és 1525-iki or
szággyűléseknek a lutheránusok ellen hozott törvényei 
is, melyek igazolják, hogy már a mohácsi vész 
előtt is voltak itt Luthernak nagyobb számú hívei. 
Aprólékos dolgok ezek, de ha a támadás jónak
látja, hogy ilyenekkel is foglalkozzék és hozzá még 
mikor állítása nem is felel meg a valóságnak, én 
is kénytelen vagyok ily csekélységekkel bíbelődni. 
Ismerem azt az állítást, hogy a reformáció a mo
hácsi vész nélkül biztosabban elterjedt volna nálunk,

vint ahogy történt; de ez a közfelfogással ellen
kező oly elszigelt elgondolás, hogy ha én ezt kö
vettem volna a tankönyvben, azonnal többen tilta
koztak volna ellene. Vető a magyar reformátorokat 
helyezi első helyre a reformáció okai közt. Igaza van, 
de az: időrendre is tekintettel kell lenni. A magyar 
reformátorok mind a mohácsi vész után hirdették 
az Igét. Róluk a könyv is méltánylással szól- Az első 
mondat ez: »A wittenbergi főiskoláról hazatérő if
jak mindmegannyi apostolai voltak az evangéliomi 
vallásnak.« Ez van a III- osztályos könyvben, a Vll. 
osztályos pedig ekkép szól e magyar reformátorok 
méltatásáról: »A mohácsi vész előtt a reformáció 
inkább a városok polgárai közt szerzett híveket, 
a mohácsi vész után azonban az evangéliomi vilár 
gosság elhatott a falvak népéhez is. A nép fiai közül 
többen tanulmányaikat a külföldi főiskolákon vé
gezték és ezek voltak az egyházjavítás terjesztői, 
Krisztus buzgó apostolai. Mindnyájok nevét nem so
rolhatjuk fel, illő azonban, hogy a főbbekről, habár 
csak néhány szóban is, megemlékezzünk. Életük buj- 
dosásban, üldözésben, szenvedésben és a folytonos 
missziói munkásságban épp oly gazdag, mint Krisztus 
első apostolaié.« Mindezek bizonyítják, hogy Vető
nek az az állítása sem felel meg1 a valóságnak: hogy 
Bereczky szól ugyan a reformátorokról, de lényeg
telen adatokat halmoz fel és nem azt mondja, hogy 
azért terjedt el, mert voltak hívő magyar refor
mátorok.

Vető kikel a kultúrhitoktatás ellen is. Ne ért
sen félre, én is azt vallom, hogy a hitoktatásnak 
szóval és példával mindig a hitre kell oktatni, de 
ezzel nem ellenkezik, ha a vallástanítás azt is meg*- 
említi, hogy a reformáció az evangéliomi hitet ma
gyar nyelven hirdetve, egyúttal a magyar nemzeti 
irodalmat és művelődést is megalapította. Ezt csak 
nem szégyeljük. A róm- katolikusok nem győzik Páz
mányt magasztalni, mint a magyar irodalmi nyelv 
megalapítóját. Ugyanazt az érdemet tulajdonítják 
neki, mint a németek Luthernek a német irodalmi 
nyelvre nézve. Pedig amikor Pázmány megszületett, 
akkor már a magyar evangélikus igehirdetők mun
kájának gyümölcseként készen volt az a sz^p magyar 
irodalmi nyelv, melyen ő híres müveit megírta. Kul
csár György zalai reformátor a legszebb irodalmi 
magyar nyelven írt Postilláit már 1574-ben nyom
tatásban adta ki. Magyar reformátoraink érdemeit 
(megint ez a hitellenes szó), melyeket a magyar iro
dalom, az iskolák, a tudomány, a haza, a nemzeti 
ügy, vagy egyszóval a kultúra fejlesztésében szerez
tek, nem jól tennénk, ha elhallgatnánk. Éppf oly 
drága kincsei ezek az érdemek a mi evangéliomi 
egyházunknak, mint hithőseinknek vallásukért szen
vedett martiriumai.

Vető keresi az okot, amely miatt a mai evan
gélikusok között annyi a közöny, az egyháziatlan- 
ság, a hitetlenség, a reverzálisadás. Ez a panasz nem 
mai keletű. Meg volt előbb is. meg lesz ezután is- 
Nem mondom, hogy nem fog javulni a helyzet; hi
szem, javulni fog, mert javulnia kell; de azért pa
nasz, elégületlenség mindig lesz. Régóta keresik már 
a bajok okait. Mindenki másban látja a hibát. A 
lelkészek az iskolát, a tanítókat és tanárokat okol
ják a nyilvánvaló hibák miatt. A lelkészek azt .mond
ják, hogy az iskolákból kikerülő ifjúság nem hoz elég 
evangéliumi öntudatot ^lég  hithűséget magával az 
egyházba, tehát a tanításban van a hiba. A tanítók 
pedig azt mondják, ha a tanuló a családból nem 
hoz magával vallásos lelkületet az iskolába, az is
kolának nincs mire építenie, hiába minden igyekezet, 
terméketlen földre hull a legjobb mag is. A családi 
élet vallásosságáért pedig szerintük a lelkész, a cura 
postoralis felelős, Vető e kérdésben nehéz helyzetbe 
jut. Kit okoljon? Ki a hibás? Neki másutt kell a 
a hibát keresnie. Meg is találta azt a tankönyvek
ben. Egyedül a tankönyv a hibás- Tehát a szent cél 
érdekében, ad majorem dei glóriám, hadat kell 
üzenni a vallástankönyveknek.

Egy ízben egy könyvkereskedő véleményemet kér
te ki egy általa kiadott vallástani könyvre nézve, mert
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mint mondta, többen kifogásolták. Azt mondottam: 
olyan tankönyvet sohasem fog kiadni, amely ellen 
kifogások ne lennének, mert amíg minden tanár — 
nemcsak vallástanárokról szólok — a jnaga által 
írt könyvből nem tanít, addig mindig lesz panasz a 
tankönyvekre. Amit az egyik, mint nélkülözhetetlent 
követel meg a könyvben, azt a másik felesleges 
tehernek tartja. Itt is beválik a régi mondás: nem 
lehet mindenkinek tetszésére tenni. Nincs tökéletes 
munka. Tele vagyunk hibákkal és gyarlóságokkal. 
Tankönyvírók és bírálók is. Szerencse, ha lelkiis
meretünk megnyugtat, hogy az adott körülmények 
közt megtettük, amit tennünk lehetett.

B e r e c z k y  S á n d o r .

Egy „rendkívüli“ egyházkerületi 
közgyűlés.

Az elmúlt hetekben érdekes meghívót kap
tam: a sajóvölgyi ev. egyházkerület rendes köz
gyűlésére hívtak meg. A meglepő meghívó tá
jékoztatott mindenről. Dr. Bruckner Győző, 
miskolci jogakadémiánk dékánja, egyházjogi 
szemináriumában letárgyaltatta hallgatóival a 
zsinatunk elé kerülő anyagot és a közérdek
lődést kiváltó egyházjogi kérdéseket. E rrő l a 
munkáról akar számot adni a május 2-ára ösz- 
$zehívott »sajóvölgyi szimbolikus egyházkerü
leti közgyűlés.«

A rendkívüli közgyűlés iránt szép érdek
lődést m utattak a tiszai egyházkerület egyházi 
és világi vezetői és tagjai, sőt a  ref. egyház- 
kerület és Miskolc városa is.

Bruckner dékán bevezető szavaiban tájé
koztatást nyújtott az egyházjogi szeminárium 
egész évi munkájáról, melynek záróköve ez a 
nyilvános közgyűlés.

'Érdekes és ügyes gondolat volt a sze
minárium ilyen beállítása: szimbolikus evang. 
egyházkerület. É letrevaló és gyakorlati lett 
így az egész munkálkodás.

A közgyűlés egészen szabályszerűen folyt le. 
Kiss Antal, a sajóvölgyi szimbolikus egyház- 
kerület püspöke tartalm as imában adott hálát 
Istennek az egész évi munkáért, és kérte a 
közgyűlésre az áldását. Majd Kovács Tibor, 
mint egyházkerületi felügyelő mondott valóban 
széles látókörű, egyházi, állami és társadalmi 
problémákat felölelő megnyitóbeszédet.

A közgyűlés tagjainak a  számbavétele és 
a jegyzőkönyvhitelesítő bizottság kiküldése után 
meghallgattuk a püspöki jelentést, amely igen 
hűen jellemezte az egyes egyházközségek, egy
házmegyék életét s a szőnyegen lévő problé
mákat.

Táirgyalták az egyházkerületek arányosítá
sának ügyét és természetesen a jelenlegi ál
lapot fenntartása mellett foglaltak Állást. Majd 
egy esperes az egyetemes püspökség kérdé
sével foglalkozott és azt történeti fejlődésünk- 
kell ellentétben állónak mondva, elveteudőnek 
tartja. Felállott azonban a közgyűlés egyik 
tagja és olyan alapos érveket sorakoztatott fel 
az egyetemes püspökség felállításának a szük

ségessége mellett, hogy a közgyűlés — bár ta 
lán az előzetes megállapodás, vagy csak vé
lemény az elvetés mellett alakult ki — elfogad
ta az ellenjavaslatot és nagyon is időszerűnek 
és szükségesnek mondta ki az egyetemes püs
pökség felállítását.

Hallottunk előadást a párbérsérelm ekről, 
különböző egyházi sérelmekről, a reveTzális- 
kérdésről, a rozsnyói árvaház átadásáról, a Bal- 
dácsy-alapítványról, a jogakadém iáról, a  ta 
nítóképzőről, stb. A szokásos1 form ák között zá
ródott be a szimbolikus közgyűlés.

Azt hallottam egyik világi, egyházunkban 
tevékenykedő férfiútól s m agam  is osztottam 
a véleményét, hogy sokszor tér vissza keserű
séggel egy-egy egyházi gyűlésről. De ezúttal 
jóleső érzéssel távoztunk el mindannyian erről a 
gyűlésről. Az ifjak nagyon szép készültségről 
tettek tanúbizonyságot. M indegyik szabadon 
adta elő a m ondanivalóját, melyre gondosan 
előkészült. Örömmel láttuk, hogy az elnökség 
előtt ott volt az asztalon a legfőbb törvény- 
könyv, a Biblia. Az is helyes volt, m ert a  pari
tásnak felelt meg, hogy a püspök é,s a felügyelő 
váltakozva vezették a tanácskozást. H a még 
azt is láthattuk volna, hogy az E. A;, szerint a  
püspök ült volna a kerületi felügyelő jobbolda
lán, amint ezt helyesen a református gyűlése
ken van alkalmunk tapasztalni, akkor korsze
rűnek és példaadónak is mondhíattuk volna. 
Ez azonban m ár túlzott kívánság is a részünk
ről.

Megjegyzendőnek tartom  még annak a k i
emelését, hogy a legkülönfélébb felekezetűekből 
tevődött össze a sajóvölgyi evangélikus! szim
bolikus egyházkerüle! közgyűlése s m indnyájan 
jól ismerik egyházalkotmányunkat és egyházi 
közéletünket. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a miskolci jogakadém ia egyházjogi szeminá
riuma az elmúlt évben kiválóan jó munkáit
végzetet. i

Mielőtt azonban lezárnám  ezt a  kis be
számolót, hadd fejezzem ki azt a kívánságomat, 
hogy nagyon szükséges volna, ha a  soprowi 
teológiai fakultáson is kifejlődnék a paritás elve 
alapján egy hasonló szeminárium, amely az 
elméletet ennyire beállítaná a gyakorlati cél 
szolgálatába. Tudom, hogy o tt szép és jó 
m unka folyik, de nem tudtam  elhallgatni ezt 
k ívánságom at!

M a r c s e k  J á n o s .

Püspöki jubileum.
Nyíregyházának, a tiszai egyházkerületnek és ma

gyarországi egyetemes egyházunknak szép ünnepe 
van május 15. és ‘16- napjain Nyíregyházán, mikor 
nemcsak egyházi, hanem országos méretű ünnep ke
retében Geduly Henrik, tiszakerületi püspök és az 
egyetemes egyház lelkészelnökének 25 éves püspöki 
jubileuma folyik le. Az ünnepségről részletesen be 
fogunk számolni, most a közszeretetben, tiszteletben 
és országos megbecsülésben álló »rangidős« püs
pökünk életrajzi adatait közöljük.
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D. Geduly Henrik született 1866 október 24-én, 
Bécsben, hol atyja, Geduly János, akkoriban a gróf 
Erdödy család birtokainak központi igazgatóhelyet
tese volt. Egyébként családja felmenő ágon egészen 
a reformáció koráig csupa lelkész-elődöket mutató 
ősi ároni család. Nagyanyja révén a Petényi-Petne- 
házy családdal van vérségi kapcsolatban.

Korán elvesztve édesatyját, édesanyja, néhai ne
mes Lőderer Anna, majd boldog emlékű nagybátyja, 
Geduly Elek Ferenc lőnyabányai lelkész nevelő szár
nyai alá jutott. Elemi iskoláit a losonci állami elemi 
iskolában, a gimnázium I—II. osztályát ugyanott, 
a gimnázium többi osztályát a Selmecbányái ev. 
líceumban végezte. Teológiai tanulmányait a pozsonyi 
teol. akadémián folytatta oly kiváló tanárok vezetése 
mellett, mint Csecsetka Sámuel, Dr. Schneller Ist
ván, Tresztyánszky Ferenc, Dr. Masznyik Endre, stb- 
Már harmadéves korában az ifjúság vezérül válasz
totta. ő volt a »Teológusok Olvasókörének« az el
nöke, s mint ilyen a »Gondolat« c. teológiai-filozófiai 
folyóirat szerkesztője. Negyedéves korában Dr. Masz
nyik Endre bíztatására nyomtatásban adta ki a »Com- 
municatio idiomatum«-mal kapcsolatban Luther és 
Zwingli christológiai álláspontjának összehasonlítá
sára vonatkozó tanulmányát.

Teológiai tanulmányait befejezve, éppen külföld
re, a hallei egyetemre készülődött, amidőn megkapta 
Thébusz János zólyomi lelkész meghívását a zólyomi 
vallástanító-segédlelkészi állásra. Két és fél évet töl
tött Zólyomban, közben szerkesztette a »Zólyomvár- 
megyei Hirlap«-ot, titkára volt az ottani közműve
lődési egyesületnek és rendezte a zólyomi archeoló
giái kiállítást.

Az 1891-ik év elején Nyíregyházára választották 
meg segédlelkészül. Ebben a minőségében öt és fél 
éven át egyedül látta el a segédlelkészi és az evang. 
fiúgimnáziumi és a polgári leányiskola! hitoktatói 
munkakört. Ezalatt élénken vett részt a rohamosan 
fejlődő város társadalmi, irodalmi és hazafias közéleti 
mozgalmaiban. Még mint segédlelkészt, beválasz
tották a város képviselőtestületébe. Hazafias ünnepi 
megmozdulások alkalmából a leggyakrabban öt kér
ték fel az ünnepi szónok tisztére. Részt vett a »’Nyír- 
vidék«, majd a »Nyíregyházi Hírlap« szerkeszté
sében. A millenium esztendejében a város megbí
zásából kiadta a »Nyíregyháza az ezredik évben«

c. vaskos kötetet. Egészen új rendszerbe foglalva 
adta ki továbbá a »Szentírás ismerete« c. tanköny
vének 1. és II- füzetét. Farbaky József főesperes, 
egyházkerületi főjegyző elhunytéval 1896 július 26- 
án egyhangúlag megválasztották az egyházközség 
lelkészévé. Két évvel később már a tiszavidéki espe- 
resség főjegyzőjévé, majd a tiszai egyházkerület 
jegyzőjévé választották. Lelkészi működése idején 
hosszú éveken át szerkesztette az »Evangélikus ör- 
álló« c. egyházi lapot s két éven át az »Evangélikus 
Homiletikai Folyóirat« c. havi folyóiratot is-

Életében, munkásságában fordulópont volt 1911 
április 4-e. amikor is — Zelenka Pál püspök el
hunytéval — öt hívta el a kiváló előd örökébe az 
Arvamegyétöl Brassóig terjedő egykori nagy tiszai 
egyházkerület választó testületéinek impozáns több
ségben megnyilvánuló bizalma. Ugyanazon év május 
16-án iktatta be öt püspöki tisztébe az egyház- 
kerület közgyűlése Nyíregyházán. néhai Scholtz 
Gusztáv bányakerületi püspök avató közreműködé
sével.

Már a következő év tavaszán hivatalos egyház
látogatást tett a brassói, majd az 1913, évben és 
1914-ben a liptói, árvái és tátraaljai egyházmegyék
ben. A világháború és Trianon megfosztotta őt atttól, 
hogy áldásosnak bizonyult egyházlátogatásait folytas
sa. Az ország területének egyharmad részére ki
terjedő egyházkerület 10 egyházmegyéjéből csak 
kettőt, két főiskolája közül csak az egyiket és a 
tanítóképzőt, hat fiúgimnáziuma közül csak egyet, 
hat polgári iskolája közül pedig egyet sem sikerült 
megmenteni. Időközben a ő kezdeményezésére — 
a reformáció négyszázéves évfordulójának emlékére 
— Nyíregyházán megnyílt a mai napig is virágzó és 
kiválónak elismert evangélikus leánygimnázium.

Nagy öröme, hogy új templomokat avathatott 
a közelmúlt évek során: Kisvárdán, Szolnokon, Ru- 
dabányán, Borsodnádasdon s új leányközépiskolát 
Nyíregyházán; most is azon munkálkodik, hogy Deb
recen, Eger és a Délszabolcsi Missziói Egyházköz
ség minél hamarabb szintén új templomokhoz jus
son.

Következetes szorgalmazására sikerült Nyíregy
házán, Debrecenben, Diósgyőr-vasgyárban egy-egy, 
Miskolcon két államilag javadalmazott hitoktató-lel- 
készi állást, Szolnokon, Egerben, Komádiban, Kisvár- 
dán egy-egy, a Délszabolcsi Misszióban pedig két 
rendes, illetve missziói lelkészi állást szervezni.

Legújabb alkotásai: a kisvárdai szórvány terület
nek Olcsva, Vásárosnamény és Mátészalka főbb köz
pontokkal, külön lelkészi munkaerő beállításával való 
gondozása és a Diósgyőr-vasgyári lelkészi kongruá- 
nak biztosítása. Munkába vette a rozsnyói árvaház 
kérdésének végleges rendezését.

Vezető része van abban, hogy a Miskolcra mer 
nekült jogakadémiát a tanulmányi reformok során 
fenyegető veszedelem szívós és lankadatlan küzdel
mek révén elhárult az intézet felől, továbbá abban, 
hogy a tanítóképző-intézet megépíthette új intézeti 
épületét, internátusát, majd tornacsarnokát.

Amennyire nagy elfoglaltsága engedi, irodalmilag 
is tevékenykedik. Lefordította Tranoscius imagyüjte- 
ményét. Közleményeket írt az egyházi, cikkeket 
a napisajtóba. Előadásokat, beszédeket tart az ország 
különböző helyein, — nyíregyházi otthonában pedig 
főként a férfi-bibliakörben és az Evangélikus Nő- 
egylet bibliaőráin.

Mint az egyetemes egyház lelkész-elnöke, állan
dóan kiveszi a részét az egyetemes egyházi ügyek
ből s mint a zsinat lelkész-elnöke, a zsinat ügyének 
az intézéséből. Tagja a Felsöháznak-

Nős, két gyermek atyja, felesége kovássi Kovássy 
Erzsébet, a Nyíregyházi Evang. Nőegyletnek, az 
EPOSz-nak és az Ev. Nőegyletek Országos Szövet
sége tiszakerületi osztályának elnöknője.

Egyházi munkamezőkön és a közéletben szerzett 
érdemei elismeréséül a kormányzó az I. osztályú 
érdemkereszttel tüntette ki, mellyel a nagyméltóságú 
cím jár.
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A lelkészegyesület tavaszi 
konferenciája.

A MELE ezévi tavaszi konferenciáját május 13-án 
Budapesten tartotta. Az ország minden részéről ösz- 
szejött lelkészek népes tanácskozásán 130-an vettek 
részt és az az új lendület, mely az utóbbi években 
úgy az országos, mint az egyházmegyei lelkészegye- 
sülét életében örvendetesen tapasztalható volt, a 
konferencia egész lefolyásán ismét biztatóan nyilvá
nult meg. A közös hivatás bármilyen feladatában 
egyaránt kötelező egyházszolgálat egyetértést, össze
tartást és benső testvériséget kíván a lelkészek tár
sadalmától és megszüntetését annak a szétszórt
ságnak és sokszor magárahagyattotságnak, mely,- 
ben sok lelkész él. Ebből a szempontból ez a kon
ferencia is lépést jelent előre és nem marad hatás 
nélkül.

A konferenciát bevezető istentiszteleten a Deák
téri templomban D. Kapi Béla püspök végezte a 
szent szolgálatot és osztott úrvacsorát. A felelősség- 
érzet melységeire mutató beszédének alapigéje és 
gondolatmenete Filippi levél I. 29- verse volt: »Ke
gyelemből adatott az nektek Krisztusért, hogy ne 
csak higyjetek benne, hanem, hogy szenvedjetek is 
érte.« Urvacsoravétel után a Deák-téri leánygimná
zium nagytermében vette kezdetét a konferencia, me
lyet D. Raffay Sándor püspök, a MELE elnöke 
nyitott meg. 'Megállapította, hogy a lelkészek nem 
nélkülözhetik az egymással való találkozás áldásait 
és hogy mennél egységesebb és erőteljesebb lelkészi 
közvéleménynek kell kialakulnia, mert csak így lehet 
a mai élet és a mai szolgálat nehéz kérdéseinek 
megfelelni. Ezután sorra vette a különösen a lelkészi 
hivatás körébe tartozó aktuális kérdéseket, rámutatott 
a hibákra, a teendőkre és a résztvevők ismételt he
lyeslése közben mondott őszinte és hálásan fogadott 
szavakat. A megnyitó gondolataihoz D Kapi Béla 
és Dr. Deák János szólalt fel.

Ezután a konferencia első tárgyául a vallásta- 
nitási reform megbeszélése következett, melynek a 
népiskolai részét Vértesi Zoltán magyarbólyi lelkész, 
középiskolai részét Dr. Sólyom Jenő budapesti gim
náziumi vallástanár dolgozta fel. A két előadó nagy 
készültséggel tárgyalta és tárta fel a nagy kér
dést. Mind a két anyag az egyházmegyei lelkészi 
konferenciák tárgyát is képezi, itt alapvető szem
pontok beállítása történt. A két dolgozatot 
közölni fogjuk lapunkban, hogy azok szempontjai 
szélesebb körben is ismertekké legyenek. A vitában 
Dr. Csengödy Lajos. Pröhle Sándor, Dr- Vető Lajos, 
Dr. Deák János. Dr- Gaudy László Éovács Andor, 
Mihalovics Samu és Kemény Lajos vettek részt. Á 
következő előadást Moravcsik Sándor diósgyőri lel
kész tartotta az egyház és a munkásság címen. Be
hatóan foglalkozott ezzel a nagyjelentőségű kérdés
sel. dolgozatának bő kivonatát szintén közölni fog
juk. Az előadáshoz Nagy Lajos és Dr- Karner Ká
roly szólt.

Együttes ebéd után a következő előadó D. Kovács 
Sándor püspök volt, aki az evangélikus lelkész tár
sadalmi helyzetének történetéből mondott el rendkívül 
érdekes és tanulságos adatokat. Különösen a rendi 
társadalom idejére eső részt tárgyalta behatóan, 
egész korkép alakult ki előadása alatt a hallgatók 
lelkében. Történelmi tanulmányából azt a tanulsá
got vonta le. hogy ne a külsőségekben keressük a 
társadalmi helyzet fokmérőjét, hanem lelkileg legyünk 
mennél emelkedettebbek és az örök Mesterhez méltók.

Az előadások sorát Wolf Lajos ceglédi lelkész 
zárta »A lelkész segítői a gyülekezetben« c. előadá
sával. Ezeket a segítőket négy csoportba osztotta 
és pontos képet adott minden munkaerő megkere
sése és felhasználásáról. Értékes dolgozatát lapunk 
meg fogja ismertetni olvasóinkkal. Dr- Karner Ká
roly és Dr. Gaudy László hozzászólása után D. Raf
fay Sándor elnök összefoglalta a konferencia tanul
ságait, reflektált nemcsak az előadások szempont

jaira, hanem a felszólalók gondolataira is, majd pedig 
imádsággal zárta be az egésznapos tanácskozást, mely 
a »Ne csüggedj el kicsiny sereg« énekével ért véget. 
A résztvevők azzal az érzéssel távoztak a konferen
ciáról. hogy mindenesetre jó vetés történt az Egyház 
Urának áldásától, de a magunk kötelesség- és felelős
ségérzésétől is függ most már a belőle való aratás 
mértéke.

Az új helyi Luther Szövetségek meg
alakításánál követendő eljárás.

A m agyarhoni ágostai hitvallású evangé
likus keresztyén egyház 1934. évi október hó 
26-án megtartott, egyetemes közgyűlésének 34. 
jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával jó 
váhagyott Luther Szövetség’ alapszabályainak
33. íj-a értelmében a Szövetség helyi tagozata 
minden anya-, leány-, sőt lehetőleg minden 
népesebb szórvány egy házban önállóan működő 
helyi-szervezetként megalakítandó.

A szervezés m unkájának megkönnyítése 
végett a helyi Luther Szövetségek m egalakí
tásánál az alábbi eljárás követendő:

1. Az egyházközségi Luther Szövetség 
MEGALAKÍTÁSÁNAK SZÁ ND ÉKA B E JE 
LE N T E N D Ő  az Országos Luther Szövetség 
elnökségének. VIII., Üllői-út 44. E rre azért 
van szükség, hogy a hatósági bejelentéskor 
az Országos Luther Szövetségnek a m egala
kítást tudomásul vevő nyilatkozata is bemu
tatható legyen.

2. Az Országos Luther Szövetségnek a he
lyi szervezet megalakuláséihoz szükséges hoz
zájárulása után ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS H Í
VANDÓ ÖSSZE. M egtartásának helyét és ide
jét. a lelkész a szószékről hirdeti ki. Az alakuló 
közgyűlés m egtartását az illetékes elsőfokú 
rendőrhatóságnak célszerű bejelenteni, m egje
gyezve, hogy egyházi jellegű egyesületről van 
szó.

3. Az alakuló közgyűlésen legalább 20 tag 
nak kell jelen lenni, m ert kevesebb taggal he
lyi szervezet nem alakítható.

4. Az alakuló közgyűlésen a lelkész, aka
dályoztatása esetén korelnök ELNÖKÖL. Az 
elnök ism erteti a Luther Szövetség alapsza
bályait, majd határozatként kimondja, hogy az 
alakuló közgyűlés a Luther Szövetség a lap
szabályai alapján M EGALAKÍTJA A HELYI 
SZÖVETSÉGET. A helyi szövetség külön alap
szabályokat nem alkothat s működését az 1934 
okt. 23'-án elfogadott Luther Szövetségi alap
szabályok keretében fejti ki.

5. M egalakítandó az egyházi helyi Luther 
Szövetség ALAPSZABÁLYSZERŰ SZERV E
Z ET E éspedig:

a) TISZTIKARA, mely elnökből, társ^L- 
nökből, alelnökből, igazgatóim !, titkárból, jegy
zőből, ügyészből, pénztárosból és ellenőrből 
all (22 §). ~

Az egyhéizközségi Luther Szövetség elnöke 
hivatalból a lylkész (24 §). A tisztikar többi 
tagját a közgyűlés a világi tagok soréiból 3 
évre választja.
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b) A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG  ̂
tagját a közgyűlés a 29. §-nak megfelelően 
egy évre választja.

A számvizsgáló bizottsági tagoknak teljes , 
jogi cselekvőképességgel kell bírniok s a szö
vetség kebelében semmiféle más tisztséget nem 
viselhetnek.

c) A VÁLASZTMÁNY 10-30 tagját ugyan
csak az alakuló közgyűlés választja meg 3 év
re, a 17. és 18. §-ban meghatározott hivatal- 
ból-tagokon felül.

d) Közgyűlési határozattal küldendő ki 
az egyházkerületi Luther Szövetség közgyűlé
sébe egy-egy tag 2 évre szóló megbízatással.

6. Az egyházközségi Luther Szövetség m eg
alakulása bejelentendő az Országos és a ke
rületi Luther Szövetség elnökségének a m eg
választott tisztikar névsorának egyidejű köz
lésével. :

7. Bejelentendő továbbá a megalakulás az 
illetékes tvhatóság első tisztviselőjéhez (alis
pán, polgárm ester) intézett beadványban tu
domásulvétel végett. A bejelentéshez mellékel
ni kell: a) az alakuló gyűlésről felvett és a 
jelenlévők névsorát tartalmazó jegyzőkönyv egy 
eredeti és 3 hitelesített másolati példányát: 
(hitelesítik a másolati példányt az elnök és a 
jegyző); b) az alapítók foglalkozását és pon
tos lakcímét is feltüntető névsor 3 példányát, 
(legalább 20 tagnak kell lenni); c) az anya
egyesületnek a helyi szervezet m egalakulásá
hoz történ t' hozzájárulását igazoló okmányt, (a 
megalakítás szándékának bejelentésekor az O r
szágos Luther Szövetség elnöksége a hozzájá
rulását igazoló okmányt m egküldi); d) az 
egyesület érvényben lévő alapszabályainak 3 
másolt példányát. (K ívánatra az Országos Lu
ther Szövetség a szükséges számú alapszabály 
példányokat is megküldi.)

Külföldi hírek.
»AZ IS T E N T E L E N E K  szovjetorosz köz

ponti tanácsa« a három legsikerültebb »vallás- 
ellenes tudományos könyv« jutalm azására 25 
ezer rubel pályadíjat tűzött ki. A pályázati 
hirdetmény szerint a pályaművekben nem csu
pán általában a vallás ellen, hanem külön-külön 
minden egyes vallás ellen állást kell foglalni.

OROSZORSZÁGBAN az evangélikus egy
ház üldözését a  legborzalmasabb módon ál
landóan folytatják. A legmegbízhatóbb len
gyel forrásból vesszük a következő adatokat. 
A M arxstadt-i (K atharienstadt) ev. lelkész, 
Kluck m ár 1928 óta családjától elszakítva,, 
száműzetésben él. 1935-ben feleségét is szám
űzték Szibériának egyik teljesen elhagyatott 
vidékére. Egyetlen bebizonyítható bűne az volt, 
hogy lelkésznek volt a leánya, lelkésznek volt 
a felesége és lelkész gyermekeinek volt az édes

anyja. Kluck lelkész nőtestvérét is száműzték 
Mjedvechsja Gora vidékére. Elhagyott, ápo
lásra szoruló szüleitől szakították el. Már hat 
hónapja nem érkezett róla h ír; valószínű, hogy 
száműzetésében a szívbaj, az emberfeletti dol
goztatás és a  nélkülözések megölték. Hasonló 
volt Möllmann lelkész feleségének a sorsa is, 
aki a száműzetésben éhenhalt. Kluck lelkész 
sorsát illetőleg teljes a bizonytalanság, a G. 
L. U. pedig m egtagad minden felvilágosítást 
afelől, hogy a hónapokkal előbb kimondott ha
lálos ítéletet végrehajtották-e, vagy tíz évi 
száműzetésre változtatták át.

Jóllehet nemrég azt közölték, hogy az ere
detileg több mint kétszáz evangélikus lelkész 
közül tizennégynek pro fonna megengedték a 
működést, a legutóbbi hírek szerint m ár csak 
nyolcán vannak közülük helyükön. Ezek közül 
négy német, három finn és egy észt.

Egyes hangok amellett igyekeznek a köz
véleményt félrevezetni és azt hí Tesztelik, hogy 
Oroszországban a templomok bezárása és. a 
lelkészek letartóztatása ma már csak szórványo
san fordul elő. 1933-ban még negyven ev. 
lelkész működött, 1934-ben mintegy 20, 1935 
októberében 14, ina pedig csupán nyolc. Ha 
azt állítják, hogy a letartóztatások száma visz- 
szaesett, igazuk van, amint az is iglaz, hogy 
rövid időn belül a vallási üldözések és letartóz
tatások teljesen megszűnnek; t. i. akkor, amikor 
az utolsó nyolc evangélikus lelkészt is elítélik.

GRAZBAN a »Haushammmerfeidi vértör
vényszék« című történeti korrajz kiadója ellen 
bírói eljárást indítottak azon a  címen, hogy a 
könyv sérti a  római felekezetet. (Megjegyez
zük, hogy a könyv történeti tényeket tárgyal 
és m ár 13 évvel ezelőtt megjelent.) Legutóbb 
arról értesültünk, hogy Rosegger Péter »Heim- 
garten«-jének 1933-i évfolyamát is lefoglalták, 
mivel közölte az em lített korrajzot. Az ügyész
ségi indokolás így hangzik: »Ellenségeskedés 
szítása a r. kát. egyház ellen«. — íme: így 
lehet ma a kimondottan r. kát. Ausztriában a 
történeti igazságot megírni.
4 Közli: V\ J.

Minél nagyobbak Isten adományai és 
csodái, annál kevesebbre becsülik őket. Van 
nagyobb adomány, mint az ember látó, halló 
és beszélőképessége ? Mégse ad hálát értük 
Istennek az ember. Nem vesszük észre és nem 
értékeljük az ilyen adományokat. Közben pe
dig a világ megcsodálja a gazdagságot, a di
csőséget és más kisebb dolgokat, melyekről a 
vak ember mindről szívesen lemondana, ha 
ezáltal visszanyerhetné szemevilágát. Annak, 
hogy ezeket az adományokat annyira nem 
becsülik, az az oka, hogy Isten velük az álla
tokat is felruházza Krisztust az olyan nagy 
adományokért, mint pl, hogy bélpoklosokat 
gyógyított meg, keresztre feszítették. Ilyen ke
véssé értékeli a világ Isten jóságát. Luther.
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ROGATE VASÁRNAP.
János ev. 16:23—30.

A kérésnek is megvannak a természetes nehéz
ségei. Egyrészt az, hogy az életünknek nincs olyan 
órája, amelyben ne éreznénk valaminek a szükségét s 
•imelyben ne szeretnénk kérni is, .ami hiányzik. Más
részt azonban a kérések egész tömegéből hiányzik 
a teljesedés feltétlen hite. Különösen az emberektől 
szoktunk ilyen unott, koldus hangon kéregetni.

Isten azonban csak nem olyan, mint az emberek? 
ö  életünk minden legkisebb kérését úgy fontolja meg, 
mintha élet-halálról lenne szói Erről bizonyossá
gunk ö, aki a kérésre buzdított bennünket s aki 
akkor halt meg, amikor az embervilág csak vágya
kozott a kéréseket meghallgató Isten közössége után. 
Krisztus nevében kérni — öröm s ezt az teszi tel
jessé, hogy Krisztus támogatja és erősíti a kérése
inket.

ó  mondja: rogatel Kérjetek!
Engedjünk ennek a felszólításnak és hittel kér

jük a legnagyobbat; bocsásd meg a mi vétkeinket. 
Ezen a kérésen keresztül ő, aki Istentől jött, bem 
minket is odavezet.

— Zsinati hírek. Az egyeztető bizottság május 11- 
és 12. napjain tartotta ülését, melyen az egész zsinati 
anyag összehasonlítását és a plénum elé terjesztendő 
végleges szöveget részleteiben is végigtárgyalta és 
megállapította. Miután ennek kinyomatása és a zsi
nati tagok részéről szükséges áttanulmányozása hosz- 
szabb időt kíván, a zsinat teljes ülését az elnökség 
szeptember hónapra fogja összehívni.

— A Johannita-lovagrend magyarországi csoport
jának közgyűlése. A Johannita-lovagrend magyaror
szági csoportja május 9-én tartotta ez évi összejö
vetelét, amelyre ideérkezett a rend nagymestere, Vil
mos volt német császár fia. Oszkár herceg is. A 
Deák-téri evangélikus templomban hálaadó istentisz
telettel kezdődött a magyar János-lovagok együttléte. 
Az oltárt a Johanniták égöpiros, fehér kereszttel 
díszített leplével borították. A templomban is megje
lent Oszkár herceg Quast kancellárral, von Ma
ckensen budapesti német követtel és báró Feilitzsch 
Berthold magyarországi rend-kommendátorral. Meg
jelent D. Raffay Sándor püspök is- A szentbeszédet 
az oltár előtt Kuthy Dezső, az evangélikus egyetemes 
egyház lelkész-főtitkára mondotta Lukács evangéli
uma XXII. részének 55- verse alapján. Az istentiszte
let után a Deáktéri leánygimnázium termében tar
tották meg a magyarországi Johannita-csoport ez 
év közgyűlését báró Feilitzsch Berthold kommendá- 
tor elnökletével. A rend magyarországi konventjét 
újjáalakították és az eddigi tizenegy konvent-tagot 
választották meg újra. Este nyolc órakor a Nemzeti 
Kaszinóban estebéden találkoztak ismét a rendlova
gok, akiknek élén megjelent Horthy Miklós kormány
zó is.

— Az Országos Luther Szövetség egyházvédelmi 
szakosztálya május 19-én délután 6 órakor a VII..,

Damjanich-u. 28-b- sz alatti gyülekezeti teremben 
ülést tart,

— A Gusztáv Adolf Gyámintézet szeretettel fel
hívja a gyülekezetek és az egyháztagok figyelmét 
arra. hogy a húsvéti ünnepek előtt szétküldött gyám
intézeti jubileumi emlékfüzet elolvasása után ne fe
ledkezzenek meg a Gyámintézetről. Az egyébként 
szokásos támogatáson kívül bármily csekély adomány
nyal tágomassák a Gyámintézetet abban a munká
jában. amellyel új barátokat kíván szerezni a Gyám
intézet céljainak megvalósításához. Akár a lelkészi 
hivatalokhoz, akár a templomi gyámintézeti perse
lyekbe juttassák el e célra szánt adományaikat. Itt 
közöljük, hogy ugyanez a füzet néhány napja német 
nyelven is megjelent.

— Harangszentelés Borsodnádasdon. Az ózdi 
anyaegyházközséghez tartozó borsodnádasdi fiókegy
házközség csaknem másfél évvel ezelőtt szentelte 
fel a templomát, s most a hívek buzgósága egy má
sodik harangot szerzett az új templomba, melyet 
május 3-án adott át hivatásának Duszik Lajos es
peres. Az ünnepélyen közreműködtek: Ligeti Ede, 
Varga László, Moravcsik Sándor, Megyer Lajos és 
Marcsek János lelkészek. Résztvett azon Szirmay 
László egyházmegyei felügyelő is. Az ünnepségen 
a borsodnádasdi gyári énekkar és zenekar is tevé
kenykedett; Benyhe Vilma szólóénekével emelte az 
áhítatot.

— A pestmegyei ág. h- evang. felső egyházmegye 
f. évi május hó 18-án, délelőtt 10 órakor Foton a7. 
iskola termében rendkívüli gyűlést tart, a következő 
tárgysorozattal. Intézkedés az egyházmegyei felügye
lői állás betöltése tárgyában, minthogy e mandátum 
lejárt. A szavazatok felbontására kiküldendö bizott
ság megalakítása.

— Nógrádi egyházmegye. Máj. 10-én folyt le Gal- 
gagután az ifjúsági konferencia mintegy 450 fiú és 
leány részvételével. A megnyitó beszédet és a záró 
áhítatot Kardos Gyula alesperes tartotta. Az is
tentiszteleten Horeczky Béla ösagárdi lelkész hir
dette az Igét, liturgizált Gerhát Sándor helyi lelkész. 
A csoportos bibliatanulmányozás textusa Ján. 1:25
— 54. v- volt. Előadások hangzottak el a következő 
tárgyról: Mit kíván az ifjúságtól a) a család, (Torda 
Gyula domonyi lelkész), b) az Egyház, (Váczi János 
terényi lelkész), c) az Isten, (Horeczky Béla). A KIÉ 
részéről Erős Sándor tartott beszámolót az ország
szerte folyó ifjúsági munkáról. Az esti vallásos ün
nepélyen Dr. Scholtz Oszkár ev- orsz. KIÉ elnök 
mondott beszédet és Erős Sándor tartott írásmagya
rázatot. A helyi ifjúság tagjai költeményeket szaval
tak. A konferencia nyomán az ifjúsági munka ne
kilendülése várható.

— A budapesti ág. hitv- evangélikus egyházmegyei 
Tanítói Kör 1936 május hó 20-án, szerdán délelőtt 
11 órai kezdettel Budapesten. IV., Deák-tér 4- szám 
alatt lévő elemi iskola tanácskozó termében évi ren
des közgyűlést tart. melyre a Tanítói Kör tagjait 
és a magyar evangélikus tanügy iránt érdeklődőket 
meghívja az elnökség. Tárgysorozat: Gyűlés előtt 
10 óra 45 perckor istentisztelet a Deák-téri temp
lomban. — Siki Béla elnök megnyitója- — A gyű
lésen megjelentek üdvözlése. — Esetleges Válaszok-
— A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. — 
Az iskola-felügyelet az új törvény alapján. Irta és 
felolvassa: Gadányi János igazgató-tanító. — Hang
jegy utáni énektanítás az alsó osztályban, mintata
nítás, tartja Raffay Sándor tanító. Tiszttújítás- — 
Pénztáros jelentése. — Indítványok tárgyalása- — 
A gyűlés bezárása.

— A Keresztyén Igazság májusi száma a következő 
tartalommal jelent meg: Kiss Jenő elmélkedése, Re- 
ményik Sándor: Ne próbálj! (vers), Sólyom Jenő:
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Egyházunk és az intelligencia, Kápi-Králik Jenő: 
Liszt és Bach, \YoIf Lajos: Szórványaink, A Kró
nikában S. L- helyzetrajzot ad a német ev. egyházról. 
Ajkay István pedig Dukai Takách Judithról ír.

— „Egybefonódó kezek. ‘ Ilyen cím alatt adta ki 
a székesfehérvári egyházközség lelkipásztorának: Irá
nyi Kamillnak egy 30 beszédből álló kis beszédgyüj- 
teményét abból az alkalomból, hogy immár 10 éve 
szolgálja a gyülekezetét. A gyűjtemény ára 3 P. s 
a pénz előzetes beküldése mellett a székesfehérvári 
egyházközség lelkészi hivatalában megrendelhető. A 
tiszta jövedelem a gyülekezet templomépítéséböl 
fennálló adósságának a törlesztését szolgálja.

— A Deák-téri nöegylet D. Raffay Sándorné 
püspökné vezetésével nagyszabású egyházzenei hang
versenyt rendez a Deák-téri templomban szombaton, 
május 16-án délután fél 7 órai kezdettel, a Budapesti 
Ének- és Zenekaregyesület (Lichtenberg Emil kar
nagy), Basilides Mária, Dullien Klára, Schmidthauer 
Lajos és Kapi-Králik Jenő részvételével.

— A Budapesti Evangélikus Leánygimnázium má
jus 14-én a Deák-téri díszteremben tornaünnepélyt 
tartott, melynek műsorán ritmikus és szabadgyakor
latok, talajtorna, tornajátékok, táncok és szertorna
gyakorlatok szerepeltek. A közönség nagy tetszéssel 
fogadta a szép teljesítményeket. A tornaünnepélyt 
az iskola f. hó 16-án, szombaton d- u. fél 6 órakor 
megismétli, s arra minden érdeklődőt meghív. Kö
telező műsor ára felnőtteknek 1.— P, gyermekek
nek —.50 P- A tiszta jövedelem iskolai célokra szolgál.

Üíá— Menjünk a Balaton mellé, Gyenesdiásra, a »Ka- 
pernaum«-ba nyaralni! A gyenesdiási »Kapernaum« 
lelkészüdülö építkezési munkálatai programm sze
rint haladnak előre s így minden remény meg van 
arra, hogy június elejére készen lesz az vegész s a 
kibővült s megifjodott »Kapernaum« azután már 
tárt karokkal várhatja lelki-testi pihenésre vágyó 
vendégeit. Az üdülő ünnepélyes megnyitása előre
láthatólag június 29-én lesz. A teljesen modernül 
berendezett üdülő, melynek saját házi vízvezetéke 
is lesz, 30—32 vendég kényelmes elhelyezésére lesz 
berendezve, de éppen ezért a lelkésztestvéreken kí
vül. — akiknek természetesen elsősorban kíván az 
üdülő szolgálni — ezentúl fokozott mértékben vehetik 
azt igénybe más hittestvéreink is, akik igazai csendre 
s evangéliumi lelki környezetre vágynak. Azon le
szünk ezután is, hogy a »Kapernaum« vendégei 
családi közösséget alkossanak, melynek élete olyan 
legyen, mint egy igazi evangélikus családnak az élete. 
Megtartjuk tehát ezentúl is a reggeli és esti közöis 
áhítatot, vasárnap d. u. 6 órakor pedig egész nyá
ron istentiszteletet fogunk tartani »Kapernaum«-ban 
nemcsak az üdülőben, de egész Gyenesdiáson nyaraló 
hittestvéreink részére. Napi teljes ellátás díja ezen 
a nyáron is 3.50 P- lesz. Ebben bennfoglaltatik a 
lakáson kívül napi háromszori étkezés és egyszeri 
fürdésre jogosító jegy. Azoknak, kik a Balatonban 
nem fürödhetnek, fürdőszobák állanak rendelkezésük
re mérsékelt önköltségi díjért. Kívánatos, hogy »Ka
pernaum« leendő vendégei mielőbb jelentkezzenek. 
Szobákat lefoglalni már most is lehet 10 P. szemé
lyenkénti biztosítéki összeg beküldése mellett, mely 
Összeg az ellátási díjba utólag be fog számíttatni. Ha 
azonban az illető nem venné a lefoglalt szobát 
igénybe, a biztosíték az üdülő pénztárában marad. 
Jelentkezni lehet Menyhárt István ev. lelkésznél, 
Keszthely, akinek címére küldendő a jelentkezési díj 
is. Tájékoztatást egyébként szívesen nyújt Dr. Deák 
János egyetemi tanár is, Sopron, Felkelő út 42.

— Felvétel a kőszegi Gyurátz Ferenc Iéányne- 
velőintézet internátusába. A kőszegi Gyurátz Ferenc 
leánynevelő intézet internátusában a jövő iskolai év
ben néhány hely betöltésre kerül. Évi díjak: iskolai 
díjak összesen 115 P, tartásdíj 750 P, betegápolási 
díj 20 P, összesen 885 P. A tanulók egyéni kiadásai, 
könyvek, tanszerek, stb., valamint a nem kötelező
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

tanfolyamok (zene, német és francia társalgás, tánc- 
és ritmikus torna) dijai, külön fizetendők. Indokolt 
esetben ev. lelkészek, tanárok és tanítók gyermekei 
az iskolai bizottsághoz benyújtott külön folyamodásra 
tartásdíjkedvezményben részesülnek. A folyamodások 
az intézet igazgatóságához június hó 1-ig nyújtan
dók be. A később érkező folyamodások — tekin
tettel a nagy ' érdeklődésre — csak akkor vehetők 
figyelmébe, ha időközi visszalépés folytán hely üre
sedik meg. Minden további részletkérdésről az in
tézet igazgatósága ad felvilágosítást.

PÁLYÁZAT.
A pesti Deák-téri ág. hitv- evangélikus Test

véregyházak képviselőtestülete az elemi fiú- és le
ányiskolánál nyugdíjazás folytán megüresedett ren
des tanítói állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
olyan okleveles ág. hitv- evangélikus vallású tanítók, 
akik legalább 6 éves gyakorlattal bírnak és 35. 
életévüket be nem töltötték. A pályázóknak a német 
nyelvet szóban és írásban tökéletesen kell bírniuk és 
a zenében is kellően jártasaknak kell lenniök. Az állás 
1936 szeptember 1-én foglalandó el. Pályázati ha
táridő május 26. A kellően felszerelt pályázatok 
(születési bizonyítvány, állampolgárságot igazoló ok
irat, oklevél, működési bizonyítványok, amelyek a 
mostani fizetési osztályt és fokozatot, valamint a 
nyugdíjba számítandó évek számát is pontosan fel
tüntetik, a képviselőtestület elnökségéhez címezve, 
az elemi iskola igazgatóságához, Budapest, IV., Sütö- 
ucca 2.) nyújtandók be-

Budapest, 1936 május hó 6-án.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve'
Konfirmációi ajándéknak: Ujtestamentom. Görögből 
fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben P. 6.— 
imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben 
P. 3-50. Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P. —.70. 

Megrendelhető:
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest IX., Ferenc-körút 19—21-

Nálurik már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Budapest, VII., Damjanich-u- 28;b. — F.: Farkas L.
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H Á RO M  P E N G Ő  8 3  FILLÉR.
Nagyon sok szó esett m ár egyházunk sze

génységéről és még nagyon sok szó fog esni 
róla. Földi, jgvak tekintetében M agyarországon 
nem igen voltak és vannak elkényeztetve egy
házaink, sok küzdelmet kell vívniok olyan cse
kélységek megszerzéséért vagy m egtartásáért, 
mely másoknak talán semmi gondot nem  okoz. 
Ha a  régi templom tatarozása, vagy az iskola 
újjáépítése m ár ,nem halasztható tovább, meny
nyi tanácskozás, számítgatás előzi meg, meny
nyi bátorság, szinte vakmerőség kell a m eg
kezdéshez, és sokszor milyen nagyon soká tart, 
am íg a  terhek, adósságok elfogynak utána Szinte 
csodálatos, hogy mégis fel-felindulnak1 a  szí
vek áldozathozatalra, kitartásba és szinte k i
kényszerítik az égtől az áldást és eredményt.

Ugyanilyen sok szó szokott esni a lelkészek 
szegénységéről is. Igaz, hogy ez nem olyan 
nyilvánvaló, m ert lelkészeink a  legtöbbször 
szótlanul és zúgolódás nélkül hordozzák*. Aki 
evangélikus lelkészi hivatást vállal, m ondotta 
nemrégen egyik vezető emberünk, az önkén
tes szegénységet vállal. De m ert nem panasz
kodik hangosan és követelődzve, nemcsak ész
revétlen marad ez a szegénység, hanem sokszor 
olyan jóindulatú mosolygással hallgatják ró
la a beszédet, mintha egy kis túlzást gyaníta
nának benne. Pedig aki a házon kívül tan ítta t
ja gyermekeit, aki kicsiny falu lelkészi jövedel
méből küldözgeti a városba a tandíja t és a  ta r
tásdíjakat, gyakran m aga csodálkozik a  leg
jobban, hogy egy-egy évet m egint átküzdött. 
Ismerünk egy íelkészcsaládot, ahol havon
ként 14 1 pengő jön a házhoz és ebből havonta 
ioo pengő megy a városban tanuló két gyer
mek nevelésére. És hogy mit jelent akár rövid, 
akár hosszú betegség ilyen szegény család éle
tében, azt csak az tudja igazán, aki m aga is 
ilyen helyzetben van.

Mégis m egdöbbenéssel olvastuk azt a  le 
velet, melyet e napokban kaptunk egy lelkész
től. Elsők között jelentkezett a  múlt héten ta r
tott országos lelkész értekezletre és örömmel 
készült arra, hogy kicsiny falujából a fővárosba 
jöhessen, találkozhasson lelkésztársaival, részt 
vehessen azoknak a megbeszéléseknek a  so rá
ban, melyek a lelkészi hivatás és az egyházépí
tés folytatásához m indnyájunk számára olyan 
szükségesek. Kérte a Nemzetközi V ásár igazol
ványát, hogy a kedvezményes utazást igénybe 
vehesse. A vásár igazgatósága el isi küldötte 
azt utánvétele» levélben. Három  pengő 83 fil
lért kellett volna fizetni érte, de nem volt eny- 
nyi pénz a háznál és nem tudta kiváltani a  leve
let és nem tudott eljönni a lelkészegyesület 
konferenciájára. E rrő l szóló fájdalm as leve
lét a lelkészegyesület m ár a  konferencia nap 
ján kapta meg és már nem tudott segíteni rajta.

Milyen kicsiny dolog és mégis milyen jel
lemző! M ennyire méltatlan, hogy aki azt a  fel
adatot kapta Istentől, hogy mások lelki terheit 
is hordozza, útmutató és tanácsadó legyen, egész 
szívét, lelkét, erejét áldozza a legnemesebb és 
kétségbevonhatatlan önzetlenséggel m indenki
nek a lelki javáért, — annak a m aga műve
lésére, lelki erősítése és táplálására három 
pengő 83 fillérje sem leg y en . . .  Meg kell egy
szer m ár hallani mindenkinek, akire tartozik, 
azokat a  csendes és panasztalan sóhajtásokát, 
melyek ilyen sorban is hűségesen szolgáló lel
készek szívében élnek és nem jólétet, csak a  
legszükségesebbeket kérik. Szegény egyházak 
szegény lelkészei továbbra is teljesíteni fogják 
kötelességeiket, nemzeti és vallási feladataikat, 
továbbra is szolgálni fogják Isten országának 
örökkévaló evangéliumát, — de koldussorba 
jutniok mégsem kellene 1...
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A tiszakerület ünnepe.
Május 15-én és 16-án Nyíregyházán a tiszai 

egyházkerület rendkívüli közgyűlésével kapcsolatban 
nagy ünnepségek folytak le. D- Geduly Henrik tisza- 
kerületi püspök, felsőházi tag, az egyetemes egy
ház lelkészt elnöke ekkor töltötte be püspökségének 
25-ik évét. Ritka jubileum ez. majdnem száz évvel 
ezelőtt. 1937-ben Kiss János dunántúli püspök ne
gyedszázados jubileuma óta nem fordult elő. Az 
ünnepségeken megjelent a kormány képviselője, az 
egyetemes egyház, a többi egyházkerületek, a régi 
nagy tiszai kerület elszakított felvidéki és erdélyi 
részeinek képviselői, különböző közhatóságok, a hit- 
tudományi kar, országos egyesületek, vármegye és 
város hatóságai és képviselői. Az ünnepségek május 
15-én délután kezdődtek, amikor a középiskolák és 
a miskolci jogakadémia ifjúsága a városi színház
ban gazdag műsorúi ünnepélyt rendezett. Este 8 
órakor fáklyásmenet vonult a templom elé és Dr. 
Vietórisz József főigazgató költői szárnyalású bér 
szédben üdvözölte a jubiláló püspököt, utána az ev. 
nöegylet szeretetvendégségen és ismerkedő estélyen 
látta vendégül a sokfelől összesereglett kiküldötte
ket. Másnap, 16-án reggel megnyitó istentisztelet volt 
a nagytemplomban, melyen a nyíregyházai ének- és 
zenekar Krecsák László karnagy vezetésével zsoltár^ 
kompozíciót adott elő. A bevezető oltári szolgálatot 
Dómján Elek esperes, az ünnepi beszédet Duszik 
Lajos esperes egyházkerületi főjegyző mondotta 
Róm. 9:16- alapján: »Nem az akarón függ, nem is 
a törekvőn, hanem a könyörülő Istenen.« Az ister.l- 
tisztelet után kezdetét vette az egyházkerület remd> 
kívüli közgyűlése, melyet Dr. Lichtenstein László 
egyházkerületi felügyelő nyitott meg. majd kül
döttség vezette a templomba a jubiláló püspököt, 
akit az elnöklő felügyelő meleg szeretettel üdvö
zölt. Az egyházkerület világi főjegyzői, Zsedényi 
Béla dr. a miskolci jgoakadémia tanára az egész 
egyházkerület gyülekezetei, intézményei, valamint 
a kerület közönsége nevében gondosan felépí
tett üdvözlő beszédet mondott, melyben jellemezbe 
a jubiláns gazdag pályáját, jellemének egyszerűsé
gében is méltóságteljes tulajdonságait, vonzó', me
leg vonásait. Majd a jubileum elvi szempontjairól 
szólt, e 25 esztendőnek nemcsak egyházi, hanem 
a nemzeti és közéletben való vonatkozásaira és szol
gálataira mutatott, végül ünnepi határozati javas
latot terjesztett elő. E határozati javaslat alapján 
az egyházkerület örvendező szívvel vette tu
domásul és hagyta jóvá az egyes egyházköz
ségek és intézmények azon ünnepi határozatait, 
mellyel ta' jubiláló püspöknek azzal nyújtottak ün
nepi ajándékot, hogy a püspök nevével kapcsolat
ban alapítványokat tettek, templomépítési mozgal
makat indítottak, missziói lelkészi állást szerveztek;, 
leánygimnáziumi internátus, továbbá ev. tanítók gyer
mekeinek szolgáló otthon alapjait vetették meg. egyes 
helyeken orgona, harang beszerzését határozták el.

D. Geduly Henrik az egyházkerület üdvözlésére 
és jubileumi alkotásokat célzó határozatára hosszabb 
beszédben válaszolt és többek között a következőket 
mondotta:

— Visszatekintve végéhez közeledő pályafutá
somra, oly megindító dolog mégegyszer együttlát
ni mindazokat, akik ott voltak velünk imáinkban, 
áldó jókívánatokban pályánk kezdetén, akik együtt 
küzdötték végig annak minden viszontagságát.

— A történelmi prespektíva, amelyben a mai 
magyar nemzet és a mai magyar, de főként a tiszai 
egyházkerületi evangélikusság sorsa tükröződik, so
ha, még a tatárjárás, törökdúlás és osztrák elnyo
más véres századaiban se rajzolódott ki olyan két- 
ségbeejtöen éles vonásokkal, mint a trianoni nem
zedéké. S erről a háttérről világítva meg a juv 
bileumi évfordulót, éreznem kell, hogy az sem a 
mai magyar társadalomban, sem a tiszakerület evan- 
gélikusságában nem emelkedhetik a lelkeket mindet-

nestül hatalmába ejtő örömünnepség fokára. A pohár
fenekén ott gyöngyözik az eddig eltávolítani nem 
tudott méregcsepp, amelyet Trianonnak hívnak.

— Az én megérzésem szerint valóban új világ 
születik a régi romjain, az emberiség földi életének 
méhében emésztő viharok dúlnak és csapnak össze 
egymással, mint új tavasz előtt észak és dél egy
mással bírókra kelő légáramlatai. Uj társadalmi és 
gazdasági rend, új hatalmi erőmegoszlás, nemzetek 
új csoportosulása, szembenállása és kibékülése, ezek 
a grandiózus tervek kavarognak a szemünk láttára. 
Nem érzitek-e, hogy ha valamikor, úgy most van 
itt az idő, amikor a magyarnak a magyarral szíve- 
lelke szerint csakugyan össze kell fognia és a leg,- 
tisztább erkölcsi igazság szilárd talaján rendületlen 
megállva, kell magához vonzania azbknak a megbe
csülését is, akik félrevezetve mondtak felőle Tria
nonban oly igazságtalan ítéletet? Nem érzitek,-e, 
hogy valamiképen most jön, kopogtat az ajtón az 
a perc, amikor az egyik felekezet lelkészének nem» 
arra kell csábítania a másik felekezet hívét, hogy 
őseinek hitét hagyja ott, — de inkább azt kellene 
megkívánnia tőle, hogy maradjon egyházának hű 
gyermeke, erkölcsi parancsainak tántoríthatatlan kö
vetője és így hazájának is megbízható, hűséges fia?! 
Mert ingadozó jellemekre a nemzeti társadalom er
kölcsi közjavát, a haza boldogulását felépíteni nem 
lehet. Valóban: ha valamikor, úgy most, e belső 
válságoktól remegő, lázas korban kell a Krisztus 
egyházainak odasietniük népekhez, nemzetekhez, sors
irányító hatalmasságokhoz, felkínálva az egyedüli 
orvosszert: a krisztusi szeretet, igazság és jóakarat 
békeszerzö evangéliumát!

— Bármennyire törjem is a fejem, honnan, mi
csoda hatalomtól, erőtől, milyen irányváltozástól és 
erőfeszítéstől kérjen ez a vajúdó kor balzsamot 
az égő sebbre nem találok mást, — nem, még számo
tokra sem találok mást imádott hazám és drága 
evangélikus egyházam, — mint azt, hogy: teljes lé
lekkel vissza Krisztus elhagyott Evangéliumához!

— Es ebben a tudatban, testi és szellemi erőim 
roskadozó mivolta dacára is boldognak vallom ma
gamat, mert érezhetem és hirdethetem, hogy van 
még remény és van vígasztalás a Krisztussal való 
boldog közösségben, — van és lesz mindenkor nagy
szerű hivatás, amely evangélikus egyházunk számára 
a lelkek Krisztushoz visszatérésében, benne való 
megbékéltetésében és kiengesztelődésében áll. Boldog 
vagyok, mert érezhetem és hirdethetem, hogy ha 
mi öregek ki is dőlünk a sorból, a későbbi egyházhü 
nemzedék ennek az istenáldotta munkaprogramm- 
nak megvalósítására mindig ki fogja tudni termelni 
magából a megfelelő munkaerőket és elnyerni Is
tentől ennek a munkának áldásait „..

Ezután a kormányzó üdvözlő táviratát olvasták 
fel, majd az üdvözlések következtek, melyek sorát 
a kormány képviseletében Tasnádi Nagy András dr. 
kultuszállamtitkár nyitotta meg. Az egyetemes egy
ház nevében Dr. báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő, a felsőház alelnöke, az egész magyar ref. 
egyház nevében Dr. Baltazár Dezső püspök, a du
nántúli egyházkerület nevében D. Kapi Béla, a bá
nyai egyházkerület és a MELE. nevében D- Raffay 
Sándor, a ,dunáninneni egyházkerület nevében D. 
Kovács Sándor, a protestáns tábori püspökség ne
vében Dr. Soltész Elemér püspökök, a soproni ev- 
hittudományi egyetemi kar nevében Dr. báró Pod- 
maniczky Pál dékán, a Gusztáv Adolf Gyámintézet 
nevében Ziermann Lajos egyházi elnök mondottak 
meleg üdvözlő szavakat. Az Országos Luther Szö
vetség nevében Pazár István, az Országos Bethlen 
Szövetség nevében Dr. Dérnél Aladár szólt, majd a 
róm. kát. görög kát. és izraelita egyházak üdvöz
lései következtek. Ezután a honvédség, a vitézi szék, 
Szabolcs vármegye, Nyíregyháza város, Fébé diako
nissza egylet, Országos Tanító Egyesület, majd a 
nőegyletek következtek, végül a nyíregyházi egyház- 
község nevében Margócsy Emil főigazgató, egyház
felügyel ö, mint a gyülekezet negyven éve lelkészét 
köszöntötte az egyházhívek nevében ragaszkodó
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szeretettel és melegséggel. Az üdvözlésekre D- Ge- 
duly Henrik azokat egyenként sorravéve válaszolt 
és a mindvégig ünnepélyes és emelkedett hangulatú 
jubileum a késő délutáni órákban ért véget.

Lapunk részéről mindahoz a méltatáshoz és jó
kívánsághoz, melyek az ünnepélyeken elhangzottak, 
azt az óhajtást füzzük, hogy közegyházunk élete 
ezután is nyerjen Istentől áldást és jó eredményt 
mindazokban a munkákban és továbbépítésben, me
lyek a jubiláris püspök személyével, egyházkormány
zásával és osztatlan tiszteletet ébresztő egyénisé
gével vannak összekapcsolva. Mindnyájunk őszinte 
szeretete kéri az áldást életére.

Az „Erős vár“ kérdéséhez.
1. Nagyon helyes, hogy az »Erős vár« kér

dése nem tűnt el végleg a napirendről, mert 
a légülóbbi pályázat meddősége még nem je
lentheti a vágyott megoldás lehetetlenségét. 
Való igaz, hogy a Dunántúli énekeskönyv for
dítása. eddig a legjobb. De az is nyilvánvaló, 
amit senki sem tagad, hogy vannak hiányai, 
melyek kielégítésére jó, ha ez a kérdés napi
renden marad.

2. Ezzel egy valóságosan meglevő, de ed 
dig nem eléggé hangsúlyozott tényt szeretnék 
vastagon aláhúzni. Ezt a  kérdést azért kell á l
landóan napirenden tartani, mert az »Erős vár« 
m agyar fordítása csak közös munka lehet! Ez 
a m űfordításnak semmiképen nem általános 
szabálya, de ebben a konkrét esetben teljességgel 
lehetetlen másféle eljárás. Egyszerűen azért, 
mert ezen az énekfordításon Skaricza M áté
tól a legújabb szövegekig évszázadok keze fa
ragott, csiszolt és alkotott. S ezeknek a m un
káknak hatásától mai fordítóink sem lehetnek 
mentesek. K ár is volna ezt az örökséget ösz- 
szetörni és az egészet újra kezdeni. De még ha 
akadna is valaki, aki ezeket a fordításokat nem 
ismeri, aki Luther eredeti szövegét most venné 
először a kezébe, hogy mint valami ismeretlen 
remekművet, magyarul megszólaltassa, s rá 
adásul a legnagyobb élő fordító-művészünk 
volna, — akkor sem kételkedem benne, hogy 
egyéni, szabad, egészen új, századok örökségé
től független alkotásában, legyen bár mint köl
tői mű tökéletesebb az eddigieknél, nem talá l
nék meg a megoldást, inert nem lelne vissz
hangra gyülekezeteinkben, az egyház közössé
gében, a híveink között, akikben él az örökség 
hangja. Legfeljebb tovább-csiszolásról lehet szó, 
közös munkáról az eddigi örökségen, amely 
eddig sem egy ember alkotása. S ebben nincs 
is semmi elvetendő. Végre is nem dalnokver
senyt akarunk rendezni, mennél nagyobb akadá
lyokai felállítva: hadd lássuk, ki a győztes; 
hanem a reformáció énekét akarjuk mind töké
letesebb fordításban magyarul énekelni. Ebben 
az adott esetben pedig úgy jutunk célig, ha 
mindnyájan mindent megteszünk és közös mun
kára lépünk. . t

3- Alit lehetne még közzé tenni, ami eddig 
nem történt meg? A legutóbbi pályázat hiánya 
volt, hogy csak magyarázó-jegyzetekre szorít

kozott. Nem dalnokversenyről lévén szó, több 
segítséget kellene adni: egy tökéletes, ha tá 
rozott, tudományosan megalapozott és hivata
losan elfogadott prózai fordítást! Szóról-szóra 
valót, a legmegfelelőbb m agyar kifejezésekkel. 
Ezt az egyféleképen értelmezett szöveget öntsék 
aztán az igazi költők a megfelelő versmérték- 
be. A fordítás művészeinek ne legyen gond
juk arra, hogy egyes nehéz sorok értelm ét m a
guk találgassák talán éppen nem eléggé nagy 
német tudásukkal és Luther nyelvének teljes 
nem-ismerésében.

4. Itt kell segítségül hívni a tudományos 
teológiát. A Luther-kutatóinkat! Akik benne 
élnek Luther nyelvében, gondolatvilágában, 
életében és kifejezéseiben. Akik nemcsak 36 
verssort ismernek Luthertől, hanem az egész 
Luthert ismerik. Különösen azokat az írásait 
kellene figyelembe venni, melyeket harci énieke 
szerzése idején írt (1527—28 körül keresik). 
Természetesen a latin írásokat is tekintetbe kel
lene venni, melyekben világosabbak a fogalmak s 
a kifejezések a nyelv teológiai m últja révén.

Luthernek és az énekköltészetnek szeretete 
m ár jól az »Erős vár« pályázat előtt Luther 
énekeinek tanulmányozására indított, s müvei
nek olvasására. így tudom, hogy a gazdag 
nyelvű Luther különböző munkáiban, kü 
lönböző időkben, különböző helyzetekben ho
gyan ismétel minduntalan egyes kifejezéseket 
és szóformákat. Az »Erős vár« kifejezései Bern 
egyedül ebben az énekében fordulnak elő. Ha 
több helyütt fel tudnók kutatni azokat is, m e
lyek oly nagy nehézségeket okoznak az ének
ben, bizonyára világosság derülne rájuk. Hogy 
csak egy példát említsek emlékezetből, (sajnos, 
szétszórt jegyzeteim nincsenek jelenleg kezem
ben) nem egy helyen olvastam olyan kifeje
zéseket, melyekben előfordul az »e világ feje
delmét« jellemző »sauer« szó (Erős vár 3. vsz.). 
Nemcsak az ördögre alkalmazza Luther, hanem 
emberekre, saját m agára is. É!s mindig az »el
keseredett« értelmében! Az énekre alkalmazva: 
bárm ennyire elkeseredetten jelenik, mutatkozik 
meg most e világ fejedelme, semmit sem te
het . . .  (nem kell többé küzdeni a fanyar, 
stb. szókkal). Azt hiszem a  legtöbb nehéz 
sort m egérthetnénk az egész Lutherből. S 
ilyen több van, mint az első pillanatra gon
dolnék, mert legtöbb helyütt nem elég a szókat 
nézni, hanem kifejezéseket kell fordítani.

Ha mindezek után még mindig m arad
nának egyes helyek, amelyeket ma m ár nem 
lehet teljes biztonsággal egyöntetűen értelmez
ni, akkor is szükséges, hogy ezeken a pontokon 
a kérdést hivatalosan irányítók és kutatók véle
ménye alapján egy értelmezés mellett dönt
senek, a legvalószínűbb mellett. S így bocsás
sák közre a hivatalos, legvalószínűbb, pontos 
prózai fordítást a m űfordító költők számánál 
Igaz, így nem lesz egy em beré a babér, de m ár 
úgy sem lehet. S legalább célhoz érünk!

Berlin. S c h o l z  L á s z ló .
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Evangélikus arcképek.
Szontágh Gusztáv.

Az iglói Szontágh család sok kiváló férfivel 
ajándékozta meg a nemzetet és evangélikus egyhá
zunkat. A gazdagon termő családfa egyik fényes 
ága volt Szontágh Gusztáv Adolf, aki 1793 április 
hó 9-én született Csetneken, (Gömörmegyében) és 
Budapesten halt meg 1858 június hó 7-én.

Középiskolai tanulmányait Miskolcon és Pesten 
végezte, a jogi tudományok hallgatására Késmárkra 
iratkozott be, de tanulmányait nem fejezte be, mert 
1812-ben a francia háború kitörésekor, katonai szol
gálatra jelentkezett. Vitézül küzdötte végig a hadjá
ratot, annak végeztével is katonai szolgálatban ma
radt s csak 1837-ben ment nyugdíjba, mint kapitány. 
Ettől az időtől kezdve tisztán gazdasági és irodalmi 
kérdésekkel foglalkozott s nagyszerű tehetsége rövid 
idő alatt elismerést és kitüntető szerepet jelölt ki 
számára.

Mint gazdasági iró s egyszersmind gyakorlati 
gazdász a legkiválóbbak közé tartozott. Különösen 
egyes kapásnövények nemesítése körül szerzett nagy 
érdemeket és tapasztalatait írásban is közölte.

Mint filozófiai író, áttörő munkásságot végzett 
s a magyar bölcseleti irodalom egyik megalapítója 
volt. A különféle filozófiai irányok és felfogások 
összeolvasztása és egybevetése által sikerült neki a 
magyar bölcseleti irodalom alapját megvetni. Filo
zófiai munkái sokáig nélkülözhetetlen forrásmunkák 
voltak a magyar bölcseleti irodalom későbbi mű
velői számára.

Mint esztétikus és mübíráló is értékes munkák
kal gyarapította irodalmunkat. A száz év előtti, 
1830—1840-es évek szépirodalmi jelenségeiről és ki
válóbb alkotásairól 'mi kritikái nagy felkészültség
ről, finom ízlésről és éles megfigyelő tehetségről 
tanúskodnak.

Egyik legjobb barátja volt a magyar irodalom 
akkori vezérének, Kisfaludy Károlynak s 1836-ban 
résztvett a Kisfaludy Társaság alapításában. Tagja 
volt a Magyar Tudományos Akadémiának is, mely 
arcképét is megfestette képcsarnoka részére.

Hamvai a Kerepesi-uti temetőben nyugosznak. 
Sírja fölé a Magyar Tudományos Akadémia és az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület emeltek sír
emléket, melyen, bár nehezen, de még ma is kibja- 
tüzhető Székács József evangélikus püspök, d ki
váló költő szép sír ver se:

Karddal és tollával nemesen szolgálta hazáját,
Hü mint hős. mint bölcs méljy eszii, tiszta szívü.
A kardot létévé, de a tollal harcola végig,
Jobijából a halál, míg maga vette ki azt.

K áirosy  P á l.

A lelkész segítői 
a gyülekezetben.

Valójában csak egyetlen segítője van a 
lelkésznek a gyülekezetben: — Isten.

Ma azonban azokról a m unkatársakról 
kell szólnom, akiket felelősségteljes m unkájá
ban a lelkész mellé éppen Isten rendel.

Megjegyezni kívánom, hogy dolgozatom 
nem tart igényt a teljességre. Olyan sokféle 
jellegű gyülekezetünk van és tárgyam  olyan 
sokfelé ágazó, hogy teljességre törekedni na
gyon nehéz. Hogy azonban valamilyen rendet 
mégis kövessek, a következő felosztó,shan k í
vánok szólni a lelkész segítőiről:

1. Akik természetesen állnak a lelkész
mellett. i

2 . Akiket egyházszervezetünk állít mel
léje.

3. Akiket a lelkész maga keres munka
társakul.

4. Akik után kiált a lelkész gyülekezeti 
munkája.
AKIK TER M ÉSZETE SEN  ÁLLNAK A 
LELKÉSZ M ELLETT.
A lelkész maga.

Lehet, hogy első pillanatra furcsának tű
nik a lelkészről úgy szólni, mint saját magának 
m unkatársáról. Vannak foglalkozási ágak, ahol 
a munka és a személy nincsenek olyan szorosan 
összekapcsolva egymással. De a lelkészi szol
gálatban elválaszthatatlan a kettő egymástól. 
Akkor lesz igazán világos ez a tétel, ha a 
fordíto ttjára gondolunk. Azzal mindannyian 
tisztában vagyunk, hogy a lelkész m unkáját 
senki, — sem emberek gyűlölete, sem üldö
zés, vagy bármi hatalom, — nem tudja úgy le
rombolni, mint ő sajátm aga. De, ha ez igaz, 
akkor áll az is, hogy nincsen senki, aki aranyira 
tudná segíteni minden törekvését, mint ő sa
játm aga. H a azt éli, amit prédikál. Hliszen bi
zonyos, hogy Isten Igéje ugyanaz m arad 
akkor is, ha bárki hirdeti is. De ez nem old 
föl a személyes felelősség alól. H a a  komoly 
keresztyén életfolytatással szemben semleges, 
vagy éppen ellentétes álláspontot foglalunk el, 
gyülekezetünk épülésének akadályozói leszünk. 
Mi nem választhatjuk el munkánkat az életünk
től. Nem m utathatunk rá a szószékre ezzel: Az, 
aki ott áll, az volt a pap, ez pedigj, aki itt áll, 
ez az ember.

*

A lelkész felesége.
H a a gyülekezetét, m int mondani szoktuk, 

nagy családnak tekintjük, akkor hamarosan rá 
jövünk arra, milyen nagy áldással munkálkod- 
hatik benne a papné, a  nagy család anyja. 
De csak akkor, ha nem felejti el, hogy a gyü
lekezet az Istené és ennek a családi életnek 
egyetlen alaptörvénye van: Isten Igéje. Segít
se Isten egyházunkat, hogy minél kevesebb 
papné álljon férje m ellett munkában, aki nem 
a Bibliában él.

»

A lelkész családja.
Sokszor lehet lelkészek ajkáról hallani: 

Nem tudok az lenni a családomnak, aminek 
lennem kellene. — Vagy fordítva: El kell ha
nyagolnom a gyülekezetemet a családi gondok 
miatt. — Nem lehet-e, ezt a nagyon nehéz 
kérdést úgy megoldáshoz juttatni., hogy azt 
mondjuk: Mi a gyülekezetnek a családunkkal 
is tartozunk. Azaz: a családomat köteles va
gyok segítőtársként magam mellé venni gyü
lekezeti szolgálatomban is. Legyen az otthonom 
segítőtárs,, ne pedig akadályozó. Ne. legyein
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csupán a megpihenés keresésének helye, ha
nem m unkatárs, mely a m aga módján támogat. 
Ne legyen a családi éle.t számára veszteség 
az a munka, melyet a lelkész a gyülekezetben 
végez, hanem legyen ez a munka olyan, mely 
az otthont is meggazdagítja. Meggyőződésem, 
hogy ez az út járható.

A K IK ET AZ EGYHÁ ZSZERVEZET ÁLLÍT 
A LELKÉSZ MELLÉ.

Nem kívánok szólni arról, hogyan segít
hetik egymást egy gyülekezet szolgálatában álló 
lelkészek, vallástanár, vagy a segédlelkész. Itt 
csak arra utalok, amit a  lelkész személyéről 
föntebb mondottam.

*

A tanító.

A legtöbb gyülekezetben a lelkész mellett, 
mint legközelebbi segítőtárs, a tanító áll. H a 
arra gondolunk, hogyan születtek meg egy 
házunkban a templomok mellett az iskolák, 
mi a viszony a ma élő felnőtt egyháztagok és 
a holnap felnövekvő, jövő egyháztagok között, 
akkor világossá lesz előttünk, hogy milyen fon
tos a lelkész és a tanító egymást segítő munka- 
közössége. Nem felületes tétel az, ha azt m ond
juk, hogy egyházi iskoláink fönntartásának csak 
addig van értelme, am íg a,z egyház és az iskola 
őszinte munkaközösségében élnek.

De a szorosan vett iskolai munkán kívül is 
mennyi alkalma nyílik a tanítónak, hogy a gyü
lekezetben segítőtársa legyen a lelkésznek. Gon
dolok az iskolán és a templomon kívüli gyer
mekmunkára, a vasárnapi iskolára, belmissziói 
összejövetelekre, énekkarvezetésre s arra, hogy a 
fiatalon gyülekezetbe kerülő lelkésznek egy idő
sebb, tapasztalt tanító mennyi hasznos útmu
tatást és jótanácsot tud adni.

♦

Ilyen egym ásrautaltság mellett milyen ter
mészetes volna, hogy ne lehessen még két egy
házi munkás között őszintébb munkaközösség 
és testvéri viszony, mint a lelkész és a tanító 
között. Fájdalom, hogy éppen ezen a ponto.? 
kell megdöbbenve megállnunk az előtt a tény 
előtt, hogy a  lelkész és a tanító viszonya köz
mondásosain rossz szokott lenni. A rossz viszony
ért a felelősséget egym ásra tologatják. Jó vol
na ,’ha ahelyett alázatos bűnbánattal m eggondol
nék, hogy addig nincsen okunk egymást szem
rehányással illetni, am íg egy és ugyanazon 
egyházban működő tanítók között legtöbbször 
ellenséges viszony áll fönn, vagy am íg egy és 
ugyanazon egyházban működő, vagy' egymás 
szomszédságában élő lelkésznek a viszonya ne
vezhető mindennek, csak testvérinek nem.
A felügyelő és az egyháztanács.

Ú jabban mindjobban kezdjük hangsúlyoz
ni azt, hogy nekik kipróbált hűségű egyház- 
tagok sorábé)! kell toborozódniok. Nem lehet
nek hiúságmozgatta, vagy politikai pártérdek
ből választott képviselők. Egyházias lelkületű,

Istent félő, példaadó egyháztagokból kell k i
kerülniük. Bizonnyal voltak minden időben, — 
de örömmel kell m egállapítanunk, hogy a mai 
felelősségteljes időben szaporodott azoknak a 
felügyelőknek és presbitereknek a száma, akik 
nemcsak dísznek tekintik tisztüket és nemcsak 
a néma szemlélőnek a helyét választják a gyü
lekezetben, hanem érzik a szolgálat köteles
ségét, lelkesítői, támaszai a lelkésznek. Itt rész
letesebben nem szólunk róluk, mert az ön
kéntes m unkát vállalókról szóló részben róluk 
is lesz még szó.

*

A gondnok.
Ahelyett, hogy elmélkedném alakja fölött, 

bemutatom nagy vonásokkal rajzoltán gyüle
kezetem gondnokát'. Nyugalmazott mozdony- 
vezető. Egyházunknak nagy vagyona s nagy adós
ságai vannak, tehát van gondja a  gondnoknak, 
elég. A gondnok lelkiismeretesen végigjárja 
az épületeket, ahol a legkisebb baj mutatkozik, 
gondoskodik kiigazításáról, addig, amíg na
gyobb költséget nem igényel a helyreállítás. 
Mosolygó, jó szívet eláruló arca bizalmai kelt 
az egyház híveiben. Nincsenek kínos jelenetek 
egyháztagok és gondnok között. Számadásait 
a legideálisabb rendben tartja  és mentesíti a 
lelkészt azok gondjaitól. V asárnapját nemcsak 
délelőtt szenteli istentiszteletre, hanem igen
igen sokszor kiszáll a lelkésszel a fiókegyházba, 
vagy a szórványokba. Gondnoki tiszte ajatt 
nemcsak azt érti, hogy az egyház vagyonával 
gazdálkodjék, hanem önként vállalkozott a,rra, 
hogy ő lesz a gyülekezet szegényeinek is gond
noka. Kevés olyan gyülekezetünk lehet, mely
ben pontosabban tartják  nyilván a, gyülekezet 
szegényeit, mint a mienkben. Minden évben 
többször személyesen végiglátogatja szegénye
inket. Nincsen a szegény végen születés, beteg
ség, haláleset, hogy ő azonnal ott ne álln^ tá 
mogatásával. Áldozatkész. Rendezetlen teme
tőnknek is gondnokává szegődött és amennyire 
lehet, jóigyekezettel rendezgeti azt.

*
Az egyházi szolga. * I

Az egyháznak módjában van őt a; hűséges 
munkások közül kiválogatni és ugyancsak mód
jában áll kötelességeit is pontosan előírni.

A K IK ET A LELKÉSZ ÚGY KERES.
Gyülekezeteinkben szükség van az egyház- 

szervezet által szolgálatba állított munkások 
mellett még az úgynevezett »önkéntes« segítőkre 
is. Szüksége van rájuk a lelkésznek is és a 
gyülekezetnek is. Valaki azt mondotta,, hogy a 
gyülekezetnek szégyenére válik, hogy olyan 
nagy veszedelembe jutott, hogy m ár nem m ond
hat le az önkéntes munkások segítségéről.
I lyen kijelentésben súlyos tévedés van. Az egyház 
nem tudott meglenni és nem lehet meg sohasem 
az önkéntes segítők nélkül. Nem szégyene, ha
nem dicsősége az egyháznak az, hogy a( híva-
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talos munkások mellett helyet tud azoknak is 
adni, akiket őszinte munkavágy vezérel.

Egyházunk minden komoly tagjának a 
Biblián és az abból merített, reform átori ta 
nításon, az egyetemes papság elvén nyugvó 
joga és kötelessége az egyházi munkában részt- 
venni. De ezt különösen nekünk, m agyarországi 
evangélikusoknak kellene nagyon jól tudnunk. 
Itt sokszor valóban megmentéi voltak ai. miült- 
ban az egyháznak. Gondoljunk vissza) egyhá
zunk súlyos üldöztetésének korára, amikor egy
házunk nem lelkész tagjai az otthonukban gyúj
tották meg az Ige világosságát és emellett a 
fény mellett virrasztotta át egyházunk a kétsé
gek sötét, két évszázados éjszakáját. — M ond
ják, hogy az 1864-iki szerencsétlen végű há 
ború után német főhatóság alá került dán te
rületen az evangélikus egyházat a, nemlelkészek 
óvták, őrizték és mentették meg. Többször szól
tam róla, hogy a mai lengyelországi evangé
liumi élet megmentése az egyház U rán kívül 
azoknak a nemlelkészeknek a kezében van, akik 
az egyházért áldozatot vállalnak. Vájjon nálunk 
nem sürget-e az élet, hogy minden egyházközl- 

-ségiink minden tagjában keltegessük a felelős
ségérzetet, hogy neki is a segítőtársak közé 
kell állnia?

A lelkésznek a gyülekezetben el kell in
dulnia, hogy megkeresse az önkéntes munká
sokat.

Itt sokszor emlegetnek nehézségeket.
Igen sokszor hallottam m ár kisebb falvak 

lelkészeitől ilyenféle sóhajtásokat: Könnyű föl
adata van a városi lelkésznek, ahol annyi az in
telligencia, hogy minden egyházi munkához ta 
lál segítőtársat. Mondjunk le m ár egyszer a r 
ról az eléggé el nem ítélhető tévedésről, hogy 
a műveltségi fokot tesszük meg zsinórmértékké, 
mellyel megítéljük, kihez forduljunk bizalom
mal és kihez nem. Sokszor lettek m ár az á lta
lánosan befogadott körök veremmé és bot
ránykővé a Jelkész egyházi m unkássága számá
ra. Nincsen visszataszítóbb, mint lelkész a j
káról hallani ezt a szót: Itt nálunk nincsen1 több. 
csak 2—3 család, akikkel összejárhatunk, — 
és ugyanakkor a falu házról-házra tele van 
emberekkel, akik vágyódnak a pap szíve, ba
rátsága, megértése után. »Mindenkinek mindéin« 
— ez volt az apostol bölcs és keresztyén taná
csa. Ha pedig különbséget kellett tennie em 
ber és ember között, akkor ő nem a művelt
ségi fokot állította föl mértékül, hanem először 
azokról szól, akik a »mi hitünk cselédei«. Le
het-e valami igazoltabb annál, mint hogy az 
evangélikus lelkész legelsősorban azokkal ke
resi a szorosabb viszonyt, akik a »mi hitünk 
cselédei«? Itt talán mégis csak jobb helyen ke
resi azokat a segítőtársakat, akikre munkájában 
szüksége van, mint a — talán' --  Istentől el
fordult, sokszor talán még csak nem is az ő 
egyházába tartozó, de bizonyos műveltségi fo
kot szerzett 2—3 család körében.
(Folytatjuk.) W o lf  L a j ot s.

Nihil obstat?
H a végigtekintünk az utóbbi évek evan

gélikus egyházirodalmi termésén, a kiadványok 
túlnyomó részének m ár a címlapján felfedez
hetjük a m ár-m ár jellegzetessé váló bélyeget: 
»Kiadja a szerző«, »A fordító kiadása«, leg
jobb esetben pedig: »Az N-i jótékonysági kör 
tulajdona«. H a pedig napi postánkat bontjuk, 
hetenként hullik elénk a tipikus oktáv-alakú 
papírlap, elől díszes keretben a varázsszó: »Elő
fizetési felhívás«, hátul pedig sok-sok rubrika, 
mennél számosabb aláírás részére.

Örüljünk-e annak, hogy lassan-lassam visz- 
szatérünk a könyvkiadás gyerm ekkorába s szer
zőink egyben önmaguk kiadói, könyvterjesz
tői, sőt cenzorai is? Mik e jelenség okai, mi az 
eredménye és mi volna itt a teendő?

Az okok elseje nem az, amit egy kívülálló 
vélhetne: az üzleti vállakozási kedv, a pénz- 
haszon keresése a szerzők részéről. Nagy gond, 
nagy rizikó és még több fáradság, am íg az. 
önkiadó — nem hogy az egyáltalán nem özönlő 
előfizetések alapján, hanem m ár a mű m eg
jelenése után hónapokig tartó, gyakran hoz
zá és az ügyhöz méltatlan vételi kapacitálások 
sorozata útján — viszontlássa költségeit. S ha 
jó a munka, s jók az összeköttetései és végre 
elfogyott a mű, még az eddiginél is nagyobb 
a probléma: adjon-e ki újabb kiadást? Még 
az egyéni hiúság is csak elvétve játszik itt sze
repet és semmi esetre sem általánosítható.

A legfőbb ok: szakmabeli kiadóvállalat hi
ánya s az irodalmi irányítás elégtelensége.

Az eredmények így azután megfelelnek 
a premisszáknak. Már az önálló témák meg
választásában is nagy a rendszertelenség, azok 
feldolgozásában, a kellő felkészültség fokában 
pedig m érhetetlen nívóbeli különbségek jelent
keznek, ám a fordítások terén egyenesen anar- 
hisztikus állapotok uralkodnak. Mert ki és mit 
fordít? Fordít bárki, aki németül ért és — igen 
gyakran — németből fordítja  a  lutheránus vi
lágirodalomnak eredetileg angol, svéd, francia 
stb. nyelven írt, de az ő számára csak; német 
fordításban hozzáférhető és megérthető term é
keit. Ily kétszeres fordítgatás mellett a legjobb 
szándék ellenére is elkerülhetetlen azután, hogy 
a mű szelleme, hangulata alapjábab el ne tor
zuljon. Hogy pedig mely külföldi mű kerül 
fordításra, arról őszintén és magyarul csak az 
mondható, hogy legtöbbször az, ami a fordításra 
éppen akkor elszánt betűvetőnek történetesen 
először kerül kezébe, lévén sok esetben a cél: 
a fordítás l’art pour Fart, nem pedig) ai velejáró 
magasabb szempontok. És mivel nincs átfogó 
terv, kritika és munkafelosztás, éppen egyete
mes, standard-értékek vesznek el a magyar 
olvasóközönség számára.

Ki a mostani olvasó, a könyvvásárló, — a 
kartárson, unokahugon és nagybátyám kívül? 
Többnyire azok, akiket sikerült az előfizetési fel
hívások enyhe pressziójával zsákbamacska-
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alajjon »megakvirálni«. De minthogy nincs 
rendszeres kiadói munka, nem is fejlődhetik 
ki a lelki szükségből olvasó közönség, amely- 
lyel számolni és amelyre számítani lehetne.

Hiába támogatják egyházi lapjaink a leg
nagyobb jóindulattal e kiadványokat, nem le
het igazi publicitása annak a könyvnek, amely 
kapható a szerzőnél, utánvéttel«. A lapok kri

tikája, ha ugyan őszintén tárgyilagos és nem 
csupán támogató célzatúj már post festum 
csupán: az ítélet esetleg — néha — elrettent, 
de nem javíthat már.

Mi volna tehát a teendő, ki vagy mi se
gíthet itt? Egy mozgékony, élénk szellemű evan
gélikus könyvkiadóvállalat, amely úgy tudo
mányos, mint népszerű, minden igényt kielé
gítő egyházirodalmi eredeti művek vala
mint fordítások rendszeres kiadásával hivatás
szerűen foglalkoznék. Itt mindjárt kiemelendő, 
hogy a hangsúly semmiképen sem a vállal
kozás üzleti részén van, aminthogy a kiadó
vállalati kultúrmunka sem abban kulminál s 
nem is ott kezdődik, hogy az eladási be,vétel
ből a kiadásokat fedezze és a különbözeti hasz
not elkönyvelje, hanem abban, hogy: nevel
jen írókat és olvasókat, amit csak úgy érhet 
el, ha nívós írói kört teremt, a szerzők munka
kedvét ébren tartja s hivatalos lektorai, bí
rálói útján egy egészséges szelekciót hoz lét
re; témát ad, ha a szükséglet úgy kívánja és 
tárniccsal szolgál, kijelöli a lefordításra érde
mes műveket, maga ad megbízást azok lefor
dítására és legfőképen: kritikát gyakorol,, kri
tikát és újra kritikát.

Ám ne féljen senki attól, hogy az így 
létrejövő szelekció, a tanács, az irányítás, az 
előzetes bírálat az írói vagy a Lelkiismeieti 
szabadság rovására menne. Nem »el tan ácsol ás«, 
hanem egy célra összefogás. Nem a kiadási 
lehetőségek megszorítása az egyesek részére, 
hanem éppen ellenkezőleg, annak erőteljes, cél
tudatos kifejlesztése. És legfőképen nem' 
a »nihil obstat« osztogatása, hanem hozzá
értők testvéri szeretettel teljes irányítása a 
közös cél elérésére. Amint a vallástankönyvek 
engedélyezési módja nem jelenti az egyéni sza
badság megszorítását, úgy a »hivatalos« könyv- 
kiadó intézmény sem válhatik »monopolium«- 
jellégiivé, ha »márkázza« a szellemi árut.

Nem szükséges ehhez új alapítás, valóra 
váltható c munkaterv meglévő intézményeink ke
retében is és milyen biztató volna a kezdet, ha 
rövidesen oly müvek láthatnának napvilágot, 
amelyek címlapját ily felirat díszítené: »Az 
Országos Luther Szövetség által díjazva«.

Az anyagi kérdésekről ezúttal röviden csak 
annyit, hogy amit évenként 20—25 tőkenélküli, 
izoláltan álló önkiadó-szerző lebonyolíthatott, 
hogyne érhetnék el az összefogással felfokozott 
erők?

Ideális elgondolások tárgya, az evangélikus 
napilap ma — sajnos — még csak a vágy
álmok körébe tartozik, de a reális bázisú, erős 
és céltudatos könyvkiadó intézménynek útjá

ban, ha azt mindnyájan, írók és olvasók egy
ként akarják, egészen bizonyosan — nihil 
obstat. — / —

I *  I H Í R E K .  I •  I
EX AU Dl VASÁRNAP.

János eu. 15:26—16:6-
Szinte hihetetlen, amit Jézus ezekben a versekben 

mond. A tévelygések és a félreismerések s a mögöt
tük izzó szenvedések tömege vár a hívőkre s bi
zonyos. hogy sokan, sokan esnek ennek áldozatul. 
Hihetetlen? Jézus mondta. így kell tenni. A jövő 
elképzelhetetlenül nehéz lesz. 1

Milyen nehezen nézünk ebbe a jövőbe,, de hogyan 
tekinthettek a tanítványok, akik közűt eltávozott a Mes
ter s csak az ígéretet hagyta maga helyett: eljön a 
Vigasztaló! S bár szomorúsággal és sokszor csügge- 
déssel várakoztunk: hátha á jövő jelenné változik., 
mégis ez az egy a bíztatásunk: Jézus mennybe ment 
ugyan, de tölünk, közülünk nem távozott el, sőt 
akarja, hogy egyszer újból megjelenjék közöttünk 
s magával hozza a Szentlélek és a hívők diadalát.

— A miniszterelnök üdvözlő távirata a jubiláló 
D. Geduly Henrik püspökhöz. Vitéz jákfai Gömbös 
Gyula a következő táviratot intézte Geduly Henrik 
püspökhöz. »Nagyméltóságú Püspök Ur! Nagymél
tóságod e hó 15-én tölti be negyedszázados föpász- 
tori munkásságát, negyvenéves lelkészi működését 
és életének hetvenedik születésnapját. Ebből a rit
ka és az egész magyar közéletet érintő alkalomból, 
kérem, fogadja úgy a magam, mint a vezetésem alatt 
álló m. kir. kormány nevében szívből eredő őszinte 
szerencsekívánataimat, ama óhajom kifejezése mel
lett, hogy az isteni gondviselés kegyelme Nagyméltó
ságodat még sokáig tartsa meg hazánk és a magyar 
evangélikus egyház javára.«

— Az Országos Luther Szövetség egyházvédelmi 
szakosztálya május 19-én tartott ülésében Dr. Bencs 
Zoltán elnöklete alatt behatóan foglalkozott a re- 
verzáliskérdésben kiadandó népies füzettel, mely Dr.
H. Gaudy László munkája és annak kiadását elha
tározta.

— A budapesti evangélikus egyházmegye presbite
rei 1936 május hó 29-én, pénteken Pestszent- 
lőrincen, az evangélikus templomban (Kossuth-tér) 
presbiteri konferenciát tartanak, melyre az egyház
megyébe tartozó egyházközségek lelkészeit, felügye
lőit és egyháztanácsosait szeretettel meghívjuk. Ke
mény Lajos, esperes; Szántó Róbert, az egyház- 
megyei belmissziói bizottság elnöke; Salfer Károly, 
a pestszentlőrinci egyház lelkésze; Kuszenda Lajos, 
a pestszentlőrinci egyház felügyelője. — A konfe
rencia programmja: í. Reggel 9 órakor istentisztelet 
úrvacsoraosztással. Végzi D- Raffay Sándor püspök.
II. Istentisztelet után konferencia a következő sor
rendben: 1. A presbiter a gyülekezetben. Előadó: 
Dr. Doming Henrik- 2. Erkölcsi világrend és evan
gélium. Előadó: Dr- H. Gaudy László. 3. Nemzedékek 
problémája és az egyház. Előadó: Kemény Lajos. 
Hl. Délután 5 órakor nyilvános összejövetel a gyüle
kezet részére a templomban, amelyen Szántó Ró
bert: A keresztyén ember mindennapi bizonyságtétele 
címen tart előadást. A kísérő műsorban Zalánffy 
Aladár. Dr. Remport Elek, Háziinger Lajosné és 
Weltler Jenő szerepelnek. Közlekedés Budapestről 
a 42. és 50- villamossal. A közebéden való részvétel 
levelezőlapon május 28-ig a lelkészi hivatalnál be
jelentendő. iPestszentlörinc, Gyöngyvirág-u- 34.) Te
ríték ára 1.60 P.

— Terény. iNógrádmegye.) A gyülekezetben 
május 3-án volt a konfirmációi ünnepély. Lelkész
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Ugyanezen a vasárnapon iktatta hivatalába a gyü
lekezet újonnan választott másodfelügyelőjét, Dr. Sré- 
ter János szolgabírót.

— Teológus cserkészek regős-útja. Április 26-án a 
teológus cserkészcsapat Sas Örse regős-úton volt. 
A nemeskéri és alszopori gyülekezeteket látogatták 
meg. Mindkét helyen szolgáltak az igével.

— Nagybánhegyes. Az egyházközség Chovanyec 
János felgüyelő kezdeményezésére a községi iskola 
valamennyi evang. tanulóját magyarnyelvű újtesta
mentummal ajándékozta meg.

— Segédlelkészi áthelyezés. D- Kapi Béla püspök 
Weltler Rezső segédlelkészt Ágfalváról Hegyesha
lomba engedte át, Beyer Pál segédlelkészt pedig 
Kőszegről Ágfalvára helyezte.

— Ajka. Kegyeletes gyászünnepélye volt a gyüle
kezetnek május 1-én. Ezen a napon temették el a 
nagykanizsai temetőből átszállított, 19 évvel ezelőtt 
elhunyt papnét. özv. Tamaska Lajosné, szül* Szente 
Annát az ősi ajkai temetőben pihenő férje, Tamaska 
Lajos, volt ajkai lelkész sírja mellé. Leányai: Tompa 
Mihályné, szül. Tamaska Jolán és Mandelló Miklósné, 
szül. Tamaska Irén, valamint vői és unokái kegyelettel 
helyezték nyugovóra az áldott édesanyát, aki 30 évet 
töltött el az ajkai gyülekezetben. Novák Rezső lel
kész imádkozott, a nőegylet elnöksége koszorút he
lyezett el kegyeletes szavakkal.

— Lelkészbeiktatás. Május 3-án iktatta be hiva
talába Molitórisz János esperes a kemenesmihály- 
fai gyülekezet egyértelemmel elhívott lelkészét, Mes- 
terházy Sándort. Ez a nap örömnapja volt a gyü
lekezetnek. A gyülekezet kicsiny je és nagyja teljes 
számban vett részt az ünnepélyen és a környékbeli 
gyülekezetek tagjai is nagy számban. A templom ki
csisége miatt kb. 600-an kívül maradtak, akik számára 
hangszóró közvetítette az istentiszteletet. Ünnepély 
után a nöegylet adott közebédet, amelyen 180-an 
vettek részt. Ez ünnepély a hívek számára felejt
hetetlen lesz, egyházunk számára pedig egy új elin
dulás a Krisztus evangéliuma hirdetésére.

— Fonyód. Az itteni evangélikus és református 
fiókegyházak megkezdték a templomépítést. A hívek 
remélik, hogy Istennek adakozásra indító segedelmé
vel a nyárra meg is épül a szent hajlék.

— Olcsva. A kisvárdai egyházközséghez tartozó 
olcsvai fiókegyházközséghez D. Geduly Henrik püspök 
missziói segédlelkészi minőségben Nikodémusz János 
eddigi ózdi segédlelkészt helyezte. A tavasz folyamán 
megkezdik az imaház felépítését.

— Mezőtúr. A Luther Szövetség május 9-én 
nagysikerű műsoros estélyt rendezett az Ipartestü
let színháztermében, amelyen Lányi Márton dr. egy
házmegyei felügyelő a Szövetség célkitűzéseiről mon
dott beszédet, Adamkovics Ágost dr. egyházmegyei 
másodfelügyelő pedig a hit szükségességéről és ál
dásairól tartott előadást. Benkő Gyula gimn. tanár 
konferálása, Jeney Klára és Harangozó János ope
raházi tagoknak Putz Jakab ezredes zongorakísérete 
mellett előadott művészi énekszámai, Szederkényig 
Nándor szarvasi gimn. zenetanár hegedüszámai, Kellé 
Sylvia. Krón Irma és Rohoska Margit által elő
adott táncjelenetek, a ref. gimn- zenekarának da
rabjai, továbbá szavalatok alkották a műsor to
vábbi részeit.

— Pályázati hirdetmény A budapesti ág. hitv. 
evangélikus egyházmegye Tanítói Köre pályadíjat 
tűzött ki »Az evangélikus öntudatra való nevelés 
gyakorlati megvalósítása« címmel. A pályadíj 20 P. 
Á pályamunkák 1936 szeptember hó 30-ig Siki Béla 
elnök címére (Budapest, I., Bécsikapu-tér 9-) kül
dendők jeligés levéllel ellátva. A pályadíj a viszony
lag legjobb munkának is ki fog adatni.

PÁLYÁZAT.
A budapesti evangélikus gimnázium fenntartó ha

tósága pályázatot hirdet 3 tanári állásra; egy kö
zülük egyházi választás, kettő kinevezés alá esik,
1. Latin-magyar szakcsoportú okleveles evangélikus 
középisk. tanárok címezzék kellően felszerelt kér
vényüket a Deák-téri evangélikus testvéregyházak 
képviselőtestületéhez. 2- Angol és vele kapcsolatos 
más tantárgyból képesített, 3. természetrajz-földrajz
ból képesített evangélikus oki. középiskolai tanárok 
címezzék kérvényüket a nm. m -kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úrhoz. A pályázatok beadási 
határideje 1936 június 15, helye a gimnázium igaz
gatósága (VII., Vilma királynő-út 17). Személyes 
bemutatkozás kívánatos.

— Felvétel a kőszegi Gyurátz Ferenc íéanyne- 
velöintézet internátusába. A kőszegi Gyurátz Ferenc 
leánynevelő intézet internátusában a jövő iskolai év
ben néhány hely betöltésre kerül. Évi díjak: iskolai 
díjak összesen 115 P, tartásdíj 750 P, betegápolási 
díj 20 P, összesen 885 P. A tanulók egyéni kiadásai, 
könyvek, tanszerek, stb., valamint a nem kötelező 
tanfolyamok (zene, német és francia társalgás, táne- 
és ritmikus torna) díjai: külön fizetendők. Indokolt 
esetben ev. lelkészek, tanárok és tanítók gyermekei 
az iskolai bizottsághoz benyújtott külön folyamodásra 
tartásdíjkedvezményben részesülnek. A folyamodások 
az intézet igazgatóságához június hó 1-ig nyújtan
dók be. A később érkező folyamodások — tekin
tettel a nagy érdeklődésre — csali akkor vehetők 
figyelmébe, ha időközi visszalépés folytán hely üre
sedik meg. Minden további részletkérdésről az in
tézet igazgatósága ad felvilágosítást.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosít ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Konfirmációi ajándéknak: Ujtestamentom. Görögből 
fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben V. 6.— 
Imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben 
P. 3-50. Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P- —.70. 

Megrendelhető:
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedésében,

Budapest IX., Ferenc-körút 19—21-

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u* 28-b. — F.: Farkas L.
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A LÉLEK KINYILVÁNÍTÁSA.
Akármilyen küzdelem kezdődött meg a 

Krisztust hívő és Krisztust nem hívő világ 
között az első pünkösdkor, akármilyen elfogadó 
és visszautasító m agatartást tanúsítanak egyes 
földrészek, vagy népek a világ M egváltóját 
hirdető pünkösdi Lélekkel szemben ma is, 
akármilyen hatalmas különbségek jöttek létre 
a keresztyén műveltség és haladás és a pogány 
élet és gondolkozás között: ez a Szentlélek az 
emberi élet megszentelése, m egtisztítása és 
üdvrevezetése érdekében csakugyan itt van ma 
is a világban. Itt van és harcol.

A dolgok mélyén, az országok sorsa fölött, 
az egyes em berek életének bensőjében szaka
datlanul zúg a pünkösdi szél zendülése. E vi
lág lárm ája gyakorta elnyomja, kettős lángja 
sokszor kialvónak látszik, a földi élet keresz- 
tyénsége sokszor hanyatlónak és gyengének 
mutatkozik, — ám pünkösd minden esztendőben 
bizonyságot tesz az Isten lelkének erről a  je
lenlétéről, mely a maga győzedelmét nem föl
di esztendők szerint készíti elő és fogja elérni. 
Éppen e sok hatástalanság látszatával szemben 
m utat oda a korithusi levél e szakasza arra, 
hogy az emberi életben megnyilvánuló kegye
lem ajándékok ugyan különbözőek, de a lélek 
ugyanaz. A szolgálatok is különbözőek, de az 
U r ugyanaz. Még azok az erők is különbözők, 
amelyek az életben megnyilvánulnak, de ál
taluk Isten visz végbe mindent.

Ha van szeretet és jóság a szívünkben, nem 
tőlünk van ez, Istennek ajándéka ez. Ha van 
békesség és tiirelmesség szívünkben, nagy ke
gyelemajándék ez. H a életünk egyenként vagy 
összesen való szolgálatai m agunknak is k i
csinynek tűnnek fel, azért ezt a szolgálatot

ugyanaz az U r adta, aki országkormányzó hely
re, vagy magas bírói székbe ültette másik em 
bertársunkat. H a csak nagy szolgálatok vol
nának a világon, a  kicsiny szolgálatok hiánya 
m iatt összezavarodna az é le t . . .  Az össaes ép í
tő, tisztító, világot formáló, hitben és szere- 
tetben újító erők a Szentiélekből áradnak.

Ezt a Szentlelket m éltán nevezte Jézus 
vigasztaló Szentiéleknek. Nincsen más vigasz
talás a földi em berek és nemzetek számára, a 
szörnyű lelki sötétség és nyomorúság elhor- 
dozására, a  bűneinkkel való küzdelmeink visz- 
szatérő vereségeire, a gyermekeink lépéseit fi
gyelő aggodalm ainkra, a hitetlenkedések és 
templomkerülések elbizakodott szavaira, mint az 
a vigasztalás, melyet minden pünkösd ismétel, 
— hogy a Szentlélek harcol ellenük, több ná 
luk és győzedelmeskedni fog az Atya akara tá
ból és a Krisztus nevével. E rős vigasztalás 
gyanánt m ondja ez a pünkösdi Ige: »Én pe
dig tudtotokra adom, hogy a Lélek kinyilvá
nítása mindenkinek jó ra  van adva.« . . .  M in
denkinek, tehát annak is, aki eltéveszti és rossz
ra használja, annak is, aki tagadja. M inden
kinek a lelkét kell kinyilvnáítani életében.

A világ pünkösdjei mind aszerint 
lesznek zúgó szelekké és kettős lángokká, hogy 
m egérti és befogadja-e a lélek mindazt, amit a 
Szentlélek kinyilvánít nekünk Istenről, az ő 
Fiáról, a .bűnbocsánatról, az anyaszentegyház- 
ról, a hívő életről és az örök é le trő l? ...

H add énekeljék tehát a  jobb világ után 
vágyakozó lelkek ezen az ünnepen reménység
gel és vigasztalódással: »Jövel Szentlélek Ú r
isten, töltsd be szíveinket bőven mennyei aján
dékoddal . . .« ,



170. oldal EVANGÉLI KUS  ÉLET 22. szám

„Lélek, halhatatlanság, 
húsvéti hit.“

A »Keresztyén Igazság« ezidei áprilisi szá
mában a fenti címen megjelent cikkem, amint 
előre láttam, bizonyos nyugtalanságot keltett 
azok körében, akik a lelki élet nagy kérdé
seire nézve nem tudnak különbséget, tenni a  kö
zött, amit a puszta filozófiai okoskodás több
kevesebb biztossággal állít és amit az isteni 
kinyilatkoztatás alapján, mint keresztyének, 
hiszünk és vallunk s a kettőnek az összezava
rása folytán a keresztyén hitigazság tekintélyé
vel ruháznak fel a filozófiai racionalizmusból á t
vett tanokat, ilyenekben keresve lelki támaszt 
és vigasztalást. Az a nyugtalanság, melyet em 
lített cikkem előidézett, érmék az egyházi la 
punknak a hasábjain is kifejezésre ju to tt Egy 
idősebb és egy fiatal névtelen családiasán ke- 
délyeskedő levélváltása után a régi lelkészi 
gárdának egy érdemes tagja végre, a  saját ne
ve alatt figyelemreméltó komolysággal szólt 
hozzá a vita anyagához. Úgy érzem, hogy most 
m ár nekem is nyilatkoznom kell,mert nevem 
említése nélkül mindhárom cikkíró személye
sen reám céloz és azt teszi szóvá, am it a  K e
resztyén Igazság említett cikkében saját nevem 
alatt m egírtam.

A felvetett kérdésben ennek a lapnak az 
olvasói csak akkor láthatnának tisztán, ha a 
Keresztyén Igazságban megjelent cikkemet tel
jessége szerint ismernék. Ennek az ism eret
nek a h íján  az eddigi cikkírók célzásaiból 
az a látszat állhatott elő, m intha én egy lénye
ges ponton veszélyeztettem volna m agának a 
keresztyén igazságnak a rendszerét. Efféle fel
tevésekkel szemben, azt hiszem, joggal ta r t
hatok számot a rra  a bizalomba, hogy éppen 
azon a helyen, amelyen Isten jóvoltából im
m ár közel egy emberöltőn át szolgálom tudo
mányos lelkészképzésünk ügyét, tudatával va
gyok annak a rendkívüli felelősségnek, amely- 
lyel egyházunk szentirásszerű tanításának tel
jes é p s é g b e n  és t i s z t a s á g b a n  való fenn
tartása iránt tartozom. Sőt éppen ennek a fe
lelősségnek tudata vezérelt húsvéti cikkem 
m egírásában is.

Az eddigi felszólalások részletes b írá latá
ba nem bocsátkozom, noha mi sem volna köny- 
nyebb, mint különösen az első kettőben egyes 
ellenmondásokat és tárgyi tévedéseket kim u
tatni. Az egész vitás ügy m agvának lehetően 
rövid kifejtésére szorítkozom.

A vitára okot szolgáltató cikkem megírása 
közben főtörekvésem az volt, hogy a l é l e k  
h a l h a t a t l a n s á g á r ó l  s z ó l ó  r a c i o n á l i s  
f i l o z ó f i a i  t a n n a k  ö n m a g á b á l n )  v a l ó  
e l é g t e l e n s é g é r e  reám utassak s ezzel le
hetőleg élesen állítsam  szembe az I g é r e ,  a 
f e l t á m a d á s  e v a n g é l i u m á r a  t á m a s z 
k o d ó  h ú s v é t i  h i t ü n k  b o l d o g í t ó  i g a z 
s á g á t .  Ennek az utóbbinak igazi, és teljes je 

lentősége, tehát annak a jelentősége, amit az 
E v a n g é l i o m n a k ,  e g y e d ü l  és k i z á r ó 
a n  az E v a n g é l i o m n a k  köszönhetünk, csak 
akkor tárul fel előttünk, ha reádöbbenünk a 
halál, az ismert természetes bűnös exiisztencián- 
kat, szétromboló halál rettenetes valóságára és 
reádöbbenünk a lélek halhatatlanságáról való 
minden pusztán racionális filozófiai okoskodás
nak a hiábavalóságára is. A rra húsvéti cik
kemben is reámutattam, hogy a haláltól való 
félelem — és hozzá tehetjük: a maga módja 
szerint a lélek halhatatlanságáról szóló filozó
fiai tanítás is — annak bizonysága, hogy »az 
emberben kitörölhetetlenül benne él a sejtelmes 
gondolata és vágya egy olyan életnek, mely nincs 
bezárva az arasznyi lét korlátái közé.« De nincs 
az a filozófia, mely ezt a sejtelmes vágyat meg- 
tám adhatatlan és m egingathatatlan bizonyos
sággal tudná alátámasztani. Aki ennek az ellen
kezőjét állítja, az a rra  utal bennünket, hogy 
Krisztusnak s az ö  apostolainak hátat fordítva a 
lélek halhatatlanságáról szóló filozófiai tanítás 
nagymestereinek, Platómnak, Leibniznek, vagy 
pláne Moses M endelssohnnak hajbókoljunk; de 
mindenekelőtt arról tenne bizonyságot, hogy fo
galma sincs azokról a kínos el len mond ás okról, 
melyekbe a magán álló emberi ész szükségké
pen belekeveredik, ha az örökkévalóság dolgai
ról akar ítéleteket formálni, ha tehát bíró akar 
lenni olyan ügyekben, melyekre nézve nem il
letékes. Azokat, akik a lélek halhatatlanságá
ról szóló filozófiai tanítás bírálatától magát 
a keresztyén igazság rendszerét féltik, gondol
kodóba ejthetné és helyes irányba terelhetné 
m ár az a ténymegfigyelés, hogy a léleknek 
önmagában, mintegy természettől való halha
tatlansága sem a Szentírásban, sem egyházunk 
hitvallási irataiban sehol sem kerül az isteni 
kinyilatkoztatásra felelő hívő bizonyságtételnek 
a homlokterébe és sehol sem kap olyan külö
nös önálló hangsúlyt, mint a filozófiai racio
nalizmus rendszereiben. Miért? Azért, mert I s 
t e n  I g é j e  e g é s z  e m b e r i  e x j s z t e n c i -  
á n k a t .  k ö v e t k e z e t e s e n  és e l h a t á r o z  ó- 
a n  I s t e n n e l  v a l ó  v i s z o n y u n k  v i l á g í 
t á s á b a ,  mondjuk: t h e o c e n t r i k u s  v i l á 
g í t á s b a ,  k ö z e l e b b r ő l  e g y f o r m á n  és  
e g y i d e j ű l e g  a t e r e m t é s -  és  m e g v á l 
t á s h i t  v i l á g í t á s á b a  h e l y e z i .  Ez éppen 
az eleven húsvéti hit (hiszen minden eleven ke
resztyén hit a magva szerint húsvéti hit) és en
nek leghatalm asabb újtestamentomi megnyilat
kozásait soroltam fel húsvéti cikkemben. Neve
zetesen szó szerint idéztem a következő helyeket: 
János ev. 11:25; Romi 14:8—9; Fii. 1:21; I. 
Pét 1:3; Ján. Jel. 14:13- A húsvéti evangélium
nak és a húsvéti hitnek ezen bizonyságait kiki 
tetszése szerint szaporíthatja. Ide tartozik két
ségtelenül az a hely is, amelyre csupán húsvéti 
cikkem terjedelmi korlátáira való tekintetből 
nem tértem  ki külön: Máté ev. 29:31—32. (»Isten 
nem a holtaknak, hanem az élőknek Istenei.«) 
Aki pedig azt mondja, hogy hiszen ebben benne 
van a lélek halhatatlansága, annak azt felelem:
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Jól van, b e n n e  va n ,  én is magaméivá teszem 
azt, amit A u g u s t i n u s  az utóbbi hellyel kap
csolatban mond: »S i b i n o n  p e r i t ,  q u i  D e o  
n o n  p e r i t « ;  de kérem, a megértés érdekében 
nyomatékosan kérem, vegyük csak észre azt, 
hogy amit a Szent írás mond az élő Istennel való 
hitbeli közösségünk fclbonthatatlanságáról, az 
örök életről, a feltámadásról, sőt még Márk 
ev. 9:44 titokzatos kijelentése is a féregről, 
mely meg nem hal és a tűzről, mely meg nem 
oltatik, mindez e g é s z e n  és  g y ö k e r e s e n  
m á s  v a l a m i ,  mint a lélek halhatatlanságáról 
való racionális filozófiai tanítás és mindez 
mint a kinyilatkoztatásnak és hitnek igazsága, 
m e g á l l  m a g á b a n  anélkül, hogy az utóbbi
hoz kellene fordulnunk tám ogatásért, melyet 
amúgy sem tud nyújtani, miivel az egyik filo
zófiai állásponttal szemben áll a másik. Vegyük 
csak észre azt, hogy a mi gondolataink teljes
séggel eltérő feltételekből indulnak ki és egé
szen más síkban mozognak egyfelől akkor, ha 
a léleknek önm agában való tulajdonságairól 
morc philosophico okoskodunk, másfelől ak
kor, ha a hitnek az engedelmességével hallga
tunk a kinyilatkoztatás igéjére és ennek irányí
tását követjük. Ehhez pedig lényegesen hozzá
tartozik az az a l á z a t o s s á g  is, melynél fog
va a gyarló emberi elménk felfogó képességét 
meghaladó dolgokra nézve nem akarunk töb
bet tudni, mint amit a kinyilatkoztatás Istené
nek jóvoltából tudnunk, azaz hinnünk adatott. 
Ez pedig sokkal, sokkal több, jobb és üdvössé- 
gesebb minden emberi bölcseségnél, mellyel 
ez vagy az a filozófia kínálgatja  az em bere
ket. A kinyilatkoztatás igéjére hallgató hit és 
a hívő gondolkodás s a j á t o s s á g á n a k  ez a 
felismerése és átérzése tette L u t h e r  M á r 
t o n t  idegenkedővé a lélek halhatatlanságáról 
való pusztán filozófiai okoskodás és minden 
»autonom« filozofálás iránt. A Keresztyén Igaz
ság húsvéti cikkét is csak az hibáztathatja, 
akinek ez iránt az idegenkedés iránt, újra 
mondom: a kinyilatkoztatás igéjére hallgató hit 
es az ennek megfelelő hívő gondolkodás s a 
j á t o s s á g a  iránt nincs kellő érzéke.

Mindezzel még azt sem akarom  mondani, 
hogy a filozófiai Studium hiábavaló; nem, sőt. 
nagyon is szükséges a teológusnak azért, hogy 
végre is minden puszta filozófiából alaposan 
kiábrándulva* annál többre becsülje az E v a n 
g é l i u m o t ,  D. Dr.  P r ő h 1 e K á r o y.

*) Emanuel Geibrl mélyértelmü versikéjére gon-
clolok:
»Studiere nur und raste nie.
Du kommst nicht weit mit deinen Schlüssen.
Das ist das Ende der Philosophie,
Zu wissen, dass wir glauben müssen.«

Hadd dühöngjenek ellenségeink. Az, Aki 
a tengerek határait kimérte, megengedi ugyan, 
hogy a hullámok tajtékozzanak, de nem engedi 
őket a parton túl.

Luther

A lelkész segítői 
a gyülekezetben.

(Folytatás.)

Hogy a lelkész m unkatársakat kereső út
ján bizonyos rendet tarthassunk be, kezdjük 
el a gyermekeknél.

Hogy a gyerm ek is lehet segítőtárs, azt 
Jézus régen megmondotta. Mi egy kissé későn 
vettük észre tanításának igazságát. Ma azonban 
mindjobban látjuk és használjuk. Gyermekmisz- 
sziók alakulnak sok gyülekezetben, melyekről 
többször egy-egy egészen beszédes képet k a 
punk egyházi lapjaink hasábjairól. Budapestről 
olvastuk nemrégen, hogy evangélikus gyerm ek
serege nem kisebb célt tűzött ki m aga elé, 
m int egy templom megépítését. H a megvaló
sítják, örömünk lesz benne és csak még job
ban m egerősít minket abban a meggyőződé
sünkben, hogy a gyermekekkel való foglalko
zás nemcsak m unkateret jelent a lelkésznek, 
hanem a segítőtársak m egtalálását is jelenti. 
Gyülekezetemben az iratterjesztésben segítenek, 
időnként megjelenő kis gyülekezeti lapunk szét- 
hordásával költséget takarítanak meg, gyűjtés
re sokszor szoktuk fölhasználni az önként je
lentkezőket. Országos gyámintézetünk is ré
gebben észrevette már, hogy a gyermeket mi
lyen hasznosan állíthatja  be m unkájába. !Éis ez 
jól is van így. H add ébredjen föl benlnük 
a felelősség m ár gyerm ekkorukban a szétszórt 
evangélikusok iránt.

Mindkétnemű ifjúságunk egyházi szolgá
latba állítása is áttörte m ár az idegenkedés fa
lát. Vannak ifjúsági egyesületeink, vannak le
ányegyesületeink, vannak cserkészcsapataink, 
melyekben az Ige hatalmával nemcsak megol
talmazni törekszünk ifjúságunkat a  korszellem 
sok káros csábításától, hanem amelyekben 
m indmegannyi egyházi segítő társat képezhe
tünk ki. Hallottunk ifjúsági egyesületekről, me
lyeknek tagjai maguk vertek vályogot és m a
guk építettek föl gyülekezeti házakat, maguk 
is bútorozták be azokat. Leányegyesületeink 
tagjai az U r hajlékát ékesítgetik és a gyüleke
zet szociális m unkájában nélkülözhetetlen té
nyezőkké lettek.

Fiatalabb jainkból lehet összeállítani egy- 
egy kis lelkes, misszióban segédkező csapatot. 
Egynéhány vállalkozó is elég ahhoz, hogy egy
házi szép énekeinket m egtanulják és a lelkésszel 
együtt kiszállva a szórványokba, ott élő, el
idegenedett hittestvéreinkkel megismertessük, 
megszerettessük és m egtanítsuk drága evangé
likus énekeinket. És ami ennél még nagyobb 
jelentőségű, szórványhíveink észreveszik, hogy 
nemcsak a  lelkész törődik velük kötelességsze- 
rüen, hanem a fiatalok serege is velük együtt 
érez. A fiatalokban pedig föltétlenül fölébred a 
felelősség a szórványevangélikusok iránt.

Alig van ma m ár gyülekezet, melyben ne 
volna bibliaolvasó összejövetel, vagy misszió-



172. oldal EVANGÉLI KUS  ÉLET 22 szám

ismertető est. Belőlük Isten igéjének áldó ha
tása alatt oly sok áldás származhat a  gyü
lekezetre. A mi gyülekezetünk bibliaköréből 
nőtt ki a téli Ínségben segítők önkéntes tábora, 
onnan toborzódott a  templombahivogatók buz
gó csapata, onnan van kinövekedőben egyhá
zunk reverzális ellen küzdő kis tábora-

Mindezek a keresett és önkéntes egyházi 
m unkára vállalkozó egyháztagoknak nagyon jó 
összefogó szerve kínálkozik a fölkarolásra- 
érdem es' Luther Szövetségben. Jó volna 
benne tömöríteni mindazoknak seregét, akik az 
egyházért áldozatos, m unkára készek.
AKIK UTÁN KIÁLT A GYÜLEKEZETI

M UNKA.
íme, egy ideálisan alakuló egyházi munka- 

közösség képe.
De amíg ezt valahol is meg lehet közelíteni, 

nagyon sok útat kell végigjárni. S van egyné
hány út, melyet a gyülekezeti lelkész a  maga 
erejéből nem tud végigjárni, csak ha az egy
házközségen kívülről jön szám ára segítség.

Cikkem befejező részében egynéhány 
ilyen útra kívánok rámutatni.

%
A diakonissza.

A gyermekek közötti lelki munkában, a 
gyülekezet karitatív  és szociális m unkájában 
nagyon jó segítőtársa lehet a lelkésznek a  dia
konissza. Vannak betegeink, szegényeink, gyer
mekeink, akik között áldással munkálkodhatok- 
Ennek belátására külföldi evangélikus egyhá
zainkkal együtt a  mi egyházunk is régebben el
jutott már. Csak azt kell kém ünk, hogy az 
anyaházak minél több diakonisszát tudjanak 
kibocsátani áldott m unkájukra és hogy leg
többször nagy anyagi gondokkal küzdő gyüle
kezeteink minél nagyobb számban jutnának el 
abba a  helyzetbe, hogy alkalmjazni tudjanak 
diakonisszákat.

*
A diakónus.

Nem fogadta be még evangélikus egyhá
zunk a diakonisszáknak megfelelő férfim un
kásokat, a diakónusokat. A németországi d ia
kónusképzést nem ismerem, azért csak arról 
szólok, amit a  svéd és norvég egyház diakónus
képzéséből megismerhettem. A diakónus alkal
mazásának bibliai alap ja  van. Ezen az alapon 
indult el m ár régebben a norvég, újabban a 
svéd egyház, amikor m egalakították diakónus
képző intézeteiket. Megszületésükre az szolgál
tatott okot, hogy m indkét országban vannak, 
— különösen északon, — olyan nagy kiterjedésű 
gyülekezetek, — városokban pedig olyan nagy 
lélekszámú gyülekezetek, melyekben a  lelkész 
fizikailag képtelen elvégezni minden rá vára
kozó munkát.

A diakónusképzőkbe jóbizonyságú, egy
szerű fiatalembereket vesznek föl. Norvégiában 
5 évig (ebből 3 év elméleti, 2 évi gyakorla ti 
oktatás), Svédországban 3 és fél évig(3 év el

méleti, és fél év gyakorlati) képzik Id őket. 
Az iskolák tantárgyai között a következőket ta 
láljuk: bibliaismeret, hit- és erkölcstan, egy
háztörténet, misszióismeret, gyülekezeti munka 
elmélete és metodikája, alkotmánytan, énekes- 
könyvismeret, harmóniumjátszás, ének, beteg- 
gondozás, gyermek- és szegénygondozás, köny
velés és kézimunka. A norvég egyházban ma 
mintegy 170 diakónus áll m ár szolgálatban.

A diakónuskénzés célja nem alsórendü papság 
nevelése. A diakónusoknak rendes kenyérke
reseti foglalkozásuk van. Leginkább iparosok. 
Az egyházi munka végzéséért kapott díjazá
suk inkább csak kárpótlásszám ba megy azért, 
hogy az iparukkal nem tudnak olyan sokat fog
lalkozni, m intha csak az volna a munkájuk.

Úgy érzem, nekünk is meg kellene ba
rátkoznunk ezzel a  gondolattal. Nagy szórvá
nyaink vannak, melyekben, ha ott élnének, mint 
jó munkások, sokat tudnának segíteni. Vagy, 
hogy csak arra  mutassak r á : sok üggyel-baj jal ve
zetett, egyházi könyvelésünk van. Sok a tá jé 
kozatlanság az ifjúsággal való foglalkozásban, 
stb.

*

Nyári tanfolyamok.

A svédországi diakonusképző iskolán a nyá
ri szünidőben 4 vagy 6 hétre terjedő tanfo
lyamokat rendeznek önkéntesen jelentkező gyü
lekezeti munkások kiképzésére. Ugyanaz a 
tapasztalat vezette őket ilyen intézkedésre, m e
lyet m agunk is sokszor szerzünk. Sok jósizán- 
dékkal indul meg egy-egy gyülekezeti vállal
kozás, de a lelkes munkások nem értenek a 
dologhoz. Sokszor egészen nyitott ajtók előtt 
zörgetnek, probléma nekik sok minden, arait 
más gyülekezetekben régesrégen megoldottak, 
A hozzánemértésből származó eredménytelenség 
sokszor károsabb, m intha nem is kezdtek volna 
hozzá valamely munkához. A sok dilettantizmus 
nagy károkat okoz a  gyülekezetekben. Egy-egy 
ilyen tanfolyamon a szerzett tapasztalatok köz
lése sok komoly ifjúsági vagy leányegyesületi 
m unkásunkat tenné nagyon alkalm assá arra, 
hogy lelkes munkájuk eredményre is vezet
hessen. ;

*
Presbiternapok.

Szokás gyülekezeteinkben, hogy presbité
riumaink tagjainak előadásokat tartunk. Több 
helyütt szokásba vettük több gyülekezet pres
bitérium ának találkozásra hozását. Kívánatos, 
hogy több gyülekezet presbiterei találkozhassa
nak, hogy közölhessék egymással a saját gyüle
kezetükben végzett munkát és annak eredm é
nyeit.

*
Betegeink, öregeink.

Vannak gyülekezeteinkben betegeink, akik
ről senki sem gondoskodik. Nem tartoznak a 
társadalombiztosítottak közé, vagy valamely 
más, gyógykezeltetést nyújtó szervezetbe. Sok
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szór látjuk, mennyire képtelenek gyógykezel
te! ni magukat. Sokszor látjuk, hogy még hozzá
tartozóikra is veszedelemmé lesznek. Vannak 
öregeink, akik teljesen magukban állnak. Gyü
lekezeteink nem kéjjesek m agukban kórházat, 
szegény aggok otthonát fönntartani. Kérdés, 
hogy az árvaházak terén meghozott áldozataink 
után nem kellene-e egyházunknak módot talál
ni arra, hogy ezek az elesettek is érezhessék 
az egyház segítségét? E tekintetben is kívülről 
jövő segítségre van szüksége a lelkésznek.

*

Különböző ügyek intézése.
Gyülekezeteink tagjainak vannak olyan 

ügyes-bajos dolgaik, melyek a gyülekezeten k í
vül, a járási székhelyen, a vármegyén, a főivá
rosban nyerhetnek csak elintézést. Ezeknek a 
gyülekezet lelkésze nem járha t mindig utána. 
Nem külföldi példára kell itt hivatkoznom, h a 
nem országos evangélikus tanítóegyesületünk 
egyik ügyes intézkedésére. T agjai részére egy 
ügyintéző hivatalt létesített. Megbízta egyik, a 
fővárosban működő tagját, hogy vidéki ta 
nítók ügyeit a kultuszminisztériumban ő in
tézze el. Igazolvánnyal megy a minisztériumba 
és ott tudják, hogy jogosan intézkedik. É rtesü
lésem szerint sok olyan ügyet elintézett már, 
melyet az egyes messze lakó tanító vágy nem 
tudott volna elintézni, vagy csak nagyon nagy 
költségek árán. Nem volna-e célravezető, hogy 
mi is minden olyan ponton, ahol gyülekezeti 
tagjaink ügyei várnak elintézésre, ilyen intéz
kedést tegyünk? Nem kellene ezt föltétlenül 
lelkészeknek intézniük, föl lehetne rá kérni egy- 
egy buzgó egyháztagunkat is.

Néhány rövid szóban csak néhány ilyen 
utat akartaim szóvá tenni, mely ma még el Man 
zárva a gyülekezetek lelkésze előtt, de amelyek 
kiáltanak a segítő kéz után. Meg vagyok győ
ződve róla, hogy mindnyájan még sok ehhez 
hasonló elzáródó utat tudnak említeni.

Pál apostol összehasonlítja a  gyülekezetét 
az élő testi szervezettel, melynek tagijai egy
másról viselnek gondot. E rre  az együttérzésre 
és együttmunkálkodásra szüksége van annak 
is, aki bajba jutott, de annak is, akj a segítő 
munkát elvégzi. így nyer helyes kifejezést 
a keresztyén egység lelke. így erősödik meg 
a keresztyén gyülekezet hit- és szeretet-(élete. 
Ez nem más, mint evangéliumhirdetés tettekkel. 
M egértik ezt gyülekezetünk tagjai közül azok is, 
akik a gyülekezet testvéri közösségéből kizár
ták magukat. Lehet, hogy a gyülekezetben élő 
és együtt munkálkodó szeretet látása jobb belá
tásra készteti őket, lehet, hogy vissza is hívja 
őket. Szervezett gyülekezetgondozás által lesz 
az egyház nélkülözhetetlen az egyházi népe szá
mára.

Minden oldalról jól megszervezett gyüleke
zeti élet megteremtése a főcél. És mennyire 
vágyódik ezután a lelkünk. Ki az közülünk, 
aki fiatalon kerülve el egy gyülekezetbe, jóa

karaté segítőtársaival együtt ne arról álmodo
zott volna, hogy ezt a kívánatos együttműködést 
minden egyházi aggal egy-kettőre megteremti.

H ála Istennek, azonban gyülekezeteink 
mindegyike konzervatív. Nem engedi magát 
a pásztor esetleges hűtlensége által azonnal 
szétszóratni. Ebből persze az következik, hogy 
a jóakarat ú törekvések láttán viszont nem lán
gol föl egy-két év alatt. Hosszú, kitartó, soha 
nem lankadó szolgálatra van szükség.

Akik bányászattal foglalkoznak, meg tud
ják nekünk mondani, hogy a kanóc meggyújtása 
valósággal csak gyerm ekjáték. A szikla kifúrása 
a nehéz, férfierőt igénylő munka. Küzdeni kel! 
előbb, hogy a robbantószert el tudjuk helyezni.

A rra van szükségünk, hogy a lelkész és 
gyülekezetében m inden segítőtársa, férfias ko
molysággal, gondoskodó hűséggel, szenvedések 
fölvállalásával, szónak de mindenekfölött imád
sággal igyekezzék egyházunk m agáraébredé- 
sének eszközeit a lelkekbe belevinni.

W o l f  L a j o s .

Evangélikus könyvkiadás.
Az Evangélikus Élet 2 1-ik számában igen 

nagyjelentőségű cikk jelent meg arról, hogy 
evangélikus könyvkiadást kellene teremteni. Ez 
komoly dolog és nem olyan elérhetetlen ábránd, 
mint a napilap'.

Az evangélikus könyvkiadás m egterem té
se egyházi életünk számára hatalmas pillért 
emelne. Mielőtt az evangélikus knöyvkiadást 
m egindítanánk, meg kell teremteni a szerveze
tet, amely a vállalkozást fenn tudja tartani.

Ennek a szervezetnek két ága vaím. Az 
egyik az egyénekre számít. Lelkészeink, tan í
tóink, hitoktatóink és presbitereink, esetleg if
júsági egyesületeink tagjai segítségével meg 
kell tudnunk, hogy hány könyvvásárlóra szá
míthatunk, ha évente két kötetet adunk ki, da- ■ 
rabját egy pengővel és hányra számíthatunk, 
ha évente öt kötetet adunk ki egy pengőjével. 
Háromszáz előfizető h iú s í ta n á  a nyomtatási, 
száz előfizető a kiadóhivatal költségeit. Ami 
ezen felül van, az bizonyos százalékban írói 
honorárium ra menne, a fennm aradó összegei 
tartalékolni kellene nagyobb m unkák kiadá
sára.

Ez volna a könyvkiadás egyik biztosítéka. 
A másik, ha lehetőleg minden gyülekezetben 
megfelelő kölcsönkönyvtárat létesítenénk. Ilyen 
kolcsönkönyvtár létesítése ma nagyon kevésbe 
kerül. Megfelelő utánjárással itt Budaj>esten 
m ár tíz-húsz pengőért be lehet negyven-pt ven 
jó könyvet szerezni. Például a Raffay-féle ki
tűnő olvasmány-gyűjtemény egy-egy jestes kö
tete negyven fillér. A bekötésről otthon, házi
lag kellene gondoskodni. A könyvtárt csekély- 
díjazásért a lelkésznek vagy tanítónak valamely 
családtagja kezelhetné. Ezek a kölcsönkönyv-
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tárak, a befolyó jövedelemből, könnyen ad 
hatnának évi kettő vagy öt pengőt, a kiadjain- 
dó könyvekre.

Minden attól függ, meg tudunk-e moz
dulni ennek a rendkívül fontos és öntudatot éb
resztő szervezkedésnek érdekében. Rá kell mu
latnom arra, hogy egészen üres ás tartalm ilag 
silány képes hetilapok fáradhatatlan propa
gandával harminc-negyvenezer példányban je
lennek meg. Arról, hogy milyen szigorúan kel) 
majd venni a kéziratok irodalmi szín vonal árnak 
m egállapítását, ráérünk akkor beszélni, ha meg 
tudjuk mozdítani ennek a célnak érdekában 
egyházunk társadalmát.

H a ni v a s J ő  z s e f.

Ki a bűnös?
Rövid, néhánysoros újságcikk számol be 

arról, hogy középiskolás diákok, lányok és fiúk 
együtt kommunista szervezetben tömörültek. 
Amint hallottam, közülük egy az orosz szovjettel 
állt összeköttetésben. Céljuk, mint kiderült, az o r
szág bejárása és a parasztság megnyerése volt 
kommunista elveik számára. A napisajtó és a 
közvélemény a mindennapi élet szürke gondjai 
és az egész világot kínos feszültségben tartó 
háború rémes gondolata mellett napirendre tér 
efölött a kis, szinte érdektelen ügy fölött. A 
rendőrség számára az egész mozgalom könnyen 
kideríthető, nem túlságosan bonyodalmas akta. 
Az ország, a nemzet életében pedig  mindenfelől 
ránk leselkedő veszedelmek között ez a pa
rányi összeesküvés még a legkisebbek közül 
való. Hiszen az összeesküvőket leleplezték, a 
résztvevőket letartóztatták, az ártatlanok ismét 
szabadok, a bűnösök fölött pedig az igazságszol
gáltatás mond ítéletet.

Ez a parányi ügy, amely ilyen egyszerűen 
intéződik el a többi hasonló fajtájú üggyel 
együtt, engem mégis nagyon gondolkodóba ej
tett. Diákok kommunista összeesküvése, — nem
zetellenes propaganda, — fiatal középiskolás, 
intelligens ifjúság a rendőrségen, — letartóz
tatások. — Mégis valami egészen szokatlan, 
megrázó és talán nem mindennapi ügy ez 
mégsem.

Mindig azt hittem, hogy az ifjúság a leg
szebb dolog a világon. Senki sem szereti úgy 
a szépet, önzetlenül a szépet, mint a fiatalság. 
A fiatalság a maga puha, fogékony leikével 
hihetetlenül lelkesedik minden szépért, minden 
nemesért. A fiatalságban még nem ölhette meg a 
tettrekészséget a közöny. Az ifjúság reményeit, 
vágyait még nem kötötte gúzsba az örök —- 
»nem lehet«-—, az örök »minden hiába«.

És most az történt, hogy ez az ifjúság meg
mutatta, hogy ő nemcsak jó, engedelmes, sza
bályokat betartó, nemes célokért küzdő, szép 
eszmékért lelkesedő tud lenni, hanem vegyük 
m ár észre az ő igazi arcéit. Ő rombolni is tud, 
eszméket meggyalázni, szabályokat széttörni,

hagyományokat sutba tenni; eldobni magától, 
ami benne szép, ő 15 éves fejjel el tud követni 
felnőttek számára is súlyos vétket.

De ha így történt, ki ezért a vétkes? Az 
ifjúság vétkeiért azok felelősek, akik azt nevelik. 
Nevelik a szülők, az iskola, a társadalom.

A szülők. . .  Az apa agyoncsigázott, fáradt 
ember. Tem érdek a gondja. Ha tisztviselő, a 
fizetése alig elég a legszükségesebbre, ha sza
bad pályán él, éjt nappá, kell tennie, hogy 
kikerülje a gazdasági élet szörnyű labirintusá
ban a rá váró sok veszélyt. Ha este fáradtan 
hazakerül, nem ér rá gyermekeivel foglalkoz
ni, únja is őket, hiszen halálosan kimerült. A 
fiatal fiúgyermek az apját nem látja  erősnek, 
nem találja meg benne a férfi-ideál megtes
tesítőjét, a becsület bátor harcosát. Az apa 
igyekszik túljárni az adóhivatal eszén, m egpró
bálja kijéitszani feletteseit, takarékoskodik a 
villamoson, nem riad vissza apróbb hazugsá
goktól, ha az számára anyagi előnyöket jeleni. 
Szid mindent és mindenkit, aki hatalmon van. 
A mai állapotokat elviselhetetlennek mondja, de 
nem beszél arról, hogy milyen lenne az ideális, 
jobb rendszer. Tekintélyt nem tisztel, senkiben 
sem bízik meg, mindenkiről a legrosszabbat 
hajlandó feltételezni. A fia lelkében lassan- 
lassan feltám ad a vágyakozás az után a világ 
után, ahol az em berek erősek, jók, igazságosak. 
De hol van ez a világ?

Az anya . . .  esetleg szintén kenyérkereső. 
Élete ketté válik a hivatása és családja között. 
Örül, ha a háztartás apró-cseprő gondját el
láthatja, nem hogy még leánya lelki ügyeivel 
is törődjék. »Hiszen a mai gyerekek olyan 
önállóak«, mondják, ha valakinek feltűnik az 
este 9 óra után hazajáró 16 éves kislány, 
»van azoknak magukhoz való eszük«. Mikor a 
leánya azzal a kijelentéssel áll elő, hogy ma 
egyedül akar moziba menni, egyrészt nincs 
ideje, hogy meggyőzze ennek helytelenségéről, 
másrészt kicsit idegenül is áll gyermekével 
szemben, m ert neki ez sohse jutott volna eszébe 
16 éves korában. És h;a az anya otthon él, akkor 
sem jobb a leányának sorsa. Az ilyen asszony 
rendesen erősen »társadalmi életet« él. Bridzs- 
partik, ötórai teák, táncos összejövetelek, sok 
időtöltés a fodrásznál, a szabónál, a kozmeti
kusnál, alig tölt egy-egy félórát gyermekei 
között. A gyermek pedig a cselédek vagy a 
többé-kevésbé megbízható nevelőnők keze alatt 
nő fel. És az ilyen idegen nevelőt olyan könnyű 
félrevezetni! A leány tétován és idegenül néz 
az anyjára, felfogásban, a dolgok megítélésében 
világok választják; el őket egymástól. Elszorult 
szívvel nézi az anyja sorsát. Vagy robot, em
berfeletti keserves munka minden szórakozás, 
pihenés nélkül, vagy tartalm atlan üres élet, 
telve hazudozásokkal, átlátszó leplezgetésekkel, 
unalommal. A fiatal lány úgy érzi, hogy' ez 
nem lehet a nő igazi sorsa; kell, hogy a nő 
életét is komoly célok, gondolatok töltsék ki. De 
ki m utatja meg neki azokat a célokat, ki tö
rődik egyáltalán az ő lelki életével? A legmé-
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lyebb nyomot az ifjúság  lelkében a családi élet 
hagyja, ez pedig valam i kusza, k ibogozhata t
lan rejtvény lett. A szülők között a viszony 
egészen különös. A ma gyerm ekei közül sok
nak nincs fogalm a a családban lehetséges m eg
értésről, kölcspnös megbecsülésiről, tiszteletről. 
Így nem  ism erve a családi hagyom ányookat, 
nem is érti meg a nemzeti ősi ideálokat sem. 
O tthon nem lát semmi szépet, vele nem törődik  
senki, egészen m ag ára  m arad. De az ő k ép 
zelete élénk, ő  lelkesedni szeretne, ő hinni 
szeretne, ő od a  a k a rja  adni m agát valami 
nagy célnak. És ha ez a cél, ha ez az fit, am e
lyen a m aga esze u tán  elindul, nem az igazi, 
nem a  kívánt út, ki ezért a felelős?
(Folytatjuk.) Dr. V e r e s s n é  U l m e r  I l o n a .

PÜNKÖSD VASÁRNAP.
János ev. 14:23—31.

Pünkösd üzenete a megszentelő és vigasztaló 
Szentlélek nagy realitása. Jézus visszatért az Isten 
dicsőségébe, de nem maradt pásztor nélkül a nyáj, 
mert kitöltötte az Ur hatalmának teljességét a Lé
tekben. Az első pünkösdtől kezdve az apostoli ke- 
resztyénség megrendíthetetlen bizonyossága ez, velünk 
van, vezet és megszentel Isten Szentlelke. Munkáját 
tátják a bíbor-árus asszony esetében éppen agy, mint 
Saulus megtérésében, az izzó bizonyságtételekben 
csak úgy, mint az épülő gyülekezetekben. Nincs sem
mi mondanivalójuk, üres, negatív emberek lettek, 
de beárnyékolja őket a Lélek, tartalmat ad nekik, 
az Ö kényszerítésére szólnak, őneki felelősek sza
vaikért. ő  ad súlyt, beszédüknek s eljutottak az ön
ma (fát megtagadó embertől az Istenben pozitív élet 
nagy diadalára: meggyőzték a világot.

Ma a világ győzi meg a keresztyénségei, mert 
kihagyja az egyház munkájából a Lélek tiizét. He
lyét hol adminisztráció, hol a bölcs kormányzat, vagy 
a politika foglalja el. De lélek nélkül holt a test. 
Isten Lelke nélkül mechanizmus az egyház. S mos»1 
ujra felkínálja az Isten a Lélek minden tiizét, erejét, 
diadalát. Jöjjenek hát a pünkösdi megszállottak, 
az aj apostolok.

— Az Erzsébet Tudomány Egyetem Evang. Hit- 
tudományi Kara Hallgatóinak Ifjúsági Köre május 
hó 24-én. »Az élő egyház« címmel rendezett előadás
sorozat keretében ötödik vallásos estjét tartotta, 
melynek előadója D. Raffay Sándor püspök volt. Az 
»Elő egyház a felekezetek közö-tt« c. előadását nagy 
figyelemmel és osztatlan megbecsüléssel fogadta a 
nagyszámú hallgatóság.

— A debreceni evang. iskola ötvenéves fennál
lását ünnepelte múlt vasárnap templomi, díszköz- 
gyülési ünnepléssel s elhelyezte iskolája falába a 
hős tanítványok emléktábláját, akik életüket hazájuk
nak adták. Bensőséges öröm volt ez az ünnepség a 
régi. minden felekezetű tanítványok százai s a még 
életben lévő volt és még működő tanítók között. 
Az emléktábla-leleplezés külső keretei: katonaság, 
frontharcosok, cserkészek méltó külsőséget adtak az 
ünnepségnnek. Az iskola voít tanítványai: Kutas
Kálmán és Dr. Majoros Richárd alkalmi költeményeit 
adták elő nagy hatással Tóth Lili és Aradi János. 
A volt tanítványok áldozatkészsége kinyomatta az 
iskola történetét is. jubileumi alapot teremtett az 
iskola javára.

— Megalakult a Magyar Alliance. Az Evangéliumi 
Világ-Alliance már hosszú évtizedek óta működött 
Magyarországon, főképen az évkezdő egyetemes ima
hét rendezésével. Eddig a munkát egy magyar bi
zottság irányította. Május 18-án este végleg, alapsza
bályokkal egyesületté alakult a mozgalom, melynek 
egyik célkitűzése az evangéliumi felekezeteknek kö
zös célok elérésére való tömörítése, másik célja u 
vallásszabadság ügyének erős előmozdítása az 
egész világon. Az úi egyesület tiszteletbeli elnökeivé 
D. Raffay Sándort. Dr- Bernát Istvánt, Dr. Ravasz 
Lászlót, Dr. Tasnádi Nagy Andrást, elnökévé Dr. 
Bencs Zoltánt, ügyvezető alelnökévé Dr. vitéz Csia 
Sándort, alelnökeivé vitéz Csia Lajost, Németh Ká
rolyt. lebbe Albertet, Tessényi Jakob Jánost, Ud- 
varnoki Andrást és id. Victor Jánost, főtitkárává Dr. 
Somogyi Imrét, főpénztárosává Hevesi Ödönt válasz
totta. Az egyesület tisztikarában és választmányában 
a magyar egyházi és egyesületi evangéliumi mozgal
mak sok vezetője foglal helyet. Az egyesület máris 
megkezdte működését Magyar Evangéliumi Szövetség 
néven. Mihelyt alapszabályai a kormányhatósági jó
váhagyást elnyerték, megküldi azokat az összes evan
géliumi egyházközségeknek és egyesületeknek.

— Az Eötvös Lóránd Matematikai és Fizikai 
társulat május hó 28-án a tudományegyetem ikísérleti 
fizikai intézet tantermében előadó ülést tartott, 
amelynek mindkét előadója evangélikus. Nevezetesen 
Bukovszky Ferenc egyetemi tanársegéd: nagyintenzi
tású áramlökésekkel táplált neonkisülés fényemisz- 
sziójáról, Levius Ernő, budapesti ev. gimnáziumi 
tanár pedig: Erősáramú gázkisülések dynamikus ka- 
karakterisztikáiról címmel tartottak nagy tetszéssel 
fogadott, magasnívójú előadást, örömmel regisztrál
juk ezt a tényt, amely ismét bizonysága annak, hogy 
az evangélikusság hazánkban messze számarányán 
felül veszi ki részét minden közéleti és tudományos 
munkából.

— Felhívjuk hittestvéreink figyelmét a Protes
táns Orsz. Árvaház által rendezendő tárgysorsjá
tékra, melynek sorsjegyei most jelentek meg s a 
lelkészi hivataloknál kaphatók. Főnyeremény egy 
négyszemélyes autó, egy kombinált szoba berende
zés, neves művészek festményei és szobrai, stb. A 
sorsolásra kerülő tárgyak megtekintésére az Árva
ház készséggel nyújt alkalmat.

— Kérő szózat Masznyik Endre tanítványaihoz. 
Hamar felejtünk. Még Masznyik Endrét, a lelkes 
pozsonyi igazgató-tanárt, a kiváló teológiai írót s 
a magyaros bibliafordítót is kezdjük felejteni. Pedig 
még csak 8 éve annak, hogy elhunyt. A hűséges szol
gálatokban gazdag férfiakról: lelkészekről és taná
rokról igen korán megfelejtkezünk. Pláne a nyug
díjas »megtette kötelességét, — tehát mehet«! Masz
nyik Endre jubileuma már az előkészületek idején 
bekövetkezett halála miatt elmaradt. Pedig egyik 
nagy magyar teológiai íróról volt szó, akiről Ripka 
főpolgármester azt írta. hogy »nemzeti kötelességet 
teljesít az ország, amikor őt ünnepli«, Rákosi Jenő 
vezércikkben méltatta bibliafordítását és Baltazár 
rét. püspök emléksoraiban »büszkének« mondja »azt 
az egyházat, amelynek irodalma a Masznyik nevével 
van jegyezve«, — Radvánszky báró egyetemes fel
ügyelőnk pedig egyenesen »fogalom«-nak nevezte ál
talánosan tisztelt és becsült írói és egyházi nevét. 
Halálával a tervezett »Emlékalbum« és Ujtestamen- 
lumának díszkiadása is elmaradt. Budapest Székes
főváros díszsírhelyet adományozott, de máig is csak 
egyszerű fakereszt jelzi a sírját a Kerepesi teme
tőben, Maholnap, ha soká késünk, onnan kilakoltat
ják. Erre való tekintettel felkérem nagyszámú, so
kan közülük előkelő állású tanítványait a csonka 
hazában, az idegen uralom alá került országrészeken 
és Amerikában, hogy tegyük jóvá ezt a mulasztá
sunkat és előzzük meg ezt a szégyenünket. Gyüjtsünk 
méltó síremlékére, — cito, citissime! Álljon közülük 
valaki a mozgalom élére. Jó magam mar magas ko
romnál fogva s mert nem volt közvetlen kartár
sam. ezt nem tehetem. Lapunk nyugtázni fogja a
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felajánlott kegyeletes adományokat. Végül felkérem 
csonka hazánk és a (megszállott vidékek összes evang. 
s általában protestáns lapjait a mozgalomról való 
megemlékezésre s a síremlékre való gyűjtés sür
gős megindítására. Rákosszentmihály. Dr- Szlávik 
Mátyás, nyug. eperjesi teol. akad. dékán-tanár.

— A gödöllői egyház harangját, amelyet az egy
háznak Szentessy Ferenc és neje Danielisz Ella ál
dozatkészsége és nagylelkűsége ajándékozott, június 
1-én. pünkösd hétfőjén délelőtt fél 12 órakor avat
ják fel.

— Az Országos Protestáns Patronage Egyesület 
június 8-án és 9-én az egész város területén utcai 
úrnagyüjtést rendez. Hittestvéreink figyelmét felhív
juk az Egyesület nemes munkásságára és kérjük, hogy 
azt az úrnagyüjtés alkalmából adományaikkal támo
gatni szíveskedjenek.

— A Protestáns Orsz. Árvaház volt növendé
keihez. Alapi István, a Prot- Orsz. Árvaház új igaz
gatója felkéri az intézet volt növendékeit, hogy cí
müket, valamint az általuk ismert növendékek címeit 
vele mielőbb közöljék. Cím: Bpest, VII., Rózsák- 
tere 1. sz.

— Felvétel az Aszódi Evang. Leánynevelö Inté
zetbe. A 45 év óta fennálló intézet és a vele kap
csolatos internátus szép parkkal övezett régi főúri 
kastélyban helyezkedik el. Nemcsak polgári leány
iskolájába vagy gazdasági tanfolyamára járó növen
dékeket vesz fel az internátusba, hanem gimnáziumi 
leánytanulókat is. Évi tartásdíj 500 P. Részletes 
tájékoztatót küld az igazgatóság.

— Beszámoló a »Budapesti Evangélikus Egyetemi 
Hallgatók« múlt évi működéséről. Munkálkodásunkat 
programmszerűen végeztük. Tartottunk minden szer
dán bibliaórát. Rendeztünk ismerkedési összejöve
teleket, melyeket a múlt ősszel br. Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő által egybehívott táborozással 
kezdtünk meg s amelyen 400 hallgató vett részt. 
Tudományos előadásainkon D. Raffay Sándor, D- 
Kovács Sándor, Kemény Lajos, Magócs Károly, Dr. 
Scholtz Oszkár, Hamvas József adtak elő. Voltak 
külön női bibliaőrák, amelyeken Schulek Tiborné és 
Glatz Jőzsefné magyarázták az Igét. Közös munkánk
ban résztvettek a Ludovika Akadémia hallgatói is. 
Rendeztünk karácsonyfa-ünnepélyt s március 15-iki 
ünnepet a Mária Valéria-telepi munkások részére. 
E munkatelepen folyó szociális tevékenységben, me
lyet Glatz Józsefné vezet, hallgatónőink és hallga
tóink gyakran vettek részt. Tartottunk vallásos dél
utánt Vácott s alkalmak szerint résztvettünk az 
egyházépítés munkájában. Kúthy Dezső egyet, fő
titkár által irányított és havonként megtartott egye
temi istentiszteleteket szorgalmasan látogatták egye
temi hallgatóink. Februárban megrendezett társa
dalmi nagy összejövetelünkön egyházunk világi elő
kelőségein kívül Mackensen német és Onni Tallas 
finn követ is résztvett. Megkezdett munkánkat Is
ten áldása kíséri, mert egyházunk és híveink érdeklő
dése mind szélesebb rétegben nyilvánul meg egyetemi 
ifjúságunk megoldandó problémái iránt. (Dr- Szu- 
chovszky Lajos.)

■*. — Felvétel a Szegedi Egyetemi Luther Szövet
ség Otthonába. Akik az 1936—37- tanévben a szegedi 
m. kir. Ferenc József Tudományegyetemen, vagy a 
Polgáriiskolai Tanárképző Főiskolán óhajtják tanul
mányaikat folytatni, felvételüket kérhetik a szegedi 
Egyetemi Luther Szövetség Otthonába. A felvétel 
iránti kérvényüket a szegedi Egyetemi Luther Szö
vetség Otthona Igazgatóságához címezve (Egyed 
Aladár föesperes. Otthon-igazgató címén, Szeged. 
Tisza Lajos-krt. 16 ) 1936. évi július hó 31-ig adják 
be a következő mellékletekkel: 1. érettségi bizonyít
vány másolat (megfelelő az illetékes lelkész által és 
az egyházközség pecsétjével hitelesített másolat is),
2. hatósági szegénységi, vagy vagyontalansági bizo
nyítvány. 3- A hitoktató vagy az illetékes lelkész

véleményezése (erkölcsi bizonyítvány). — Az Otthon 
lakói 2—3 ágyas szobákban nyernek elhelyezést. A 
tartásdíi félévenként 75 P.. mely minden hó 4-ig 
esedékes havi részletekben fizethető. E díj ellenében 
lakást, fűtést, világítást, ágynemű és törülközőmosást 
nyújt az Intézet. — Válaszbélyeg ellenében részletes 
tájékoztatót, tanulmányi és étkezési ügyekben felvi
lágosítást készségesen nyújt az Igazgatóság.

— Felvétel a kőszegi Gyurátz Ferenc leanyne- 
velőintézet internátusába. A kőszegi Gyurátz Ferenc 
leánynevelő intézet internátusában a jövő iskolai év
ben néhány hely betöltésre kerül. Évi díjak: iskolai 
díjak összesen 115 P, tartásdíj 750 P, betegápolási 
díj 20 P, összesen 885 P. A tanulók egyéni kiadásai, 
könyvek, tanszerek, stb., valamint a nem kötelező 
tanfolyamok (zene, német és francia társalgás, tánc- 
és ritmikus torna) díjai, külön fizetendők. Indokolt 
esetben ev. lelkészek, tanárok és tanítók gyermekei 
az iskolai bizottsághoz benyújtott külön folyamodásra 
tartásdíjkedvezményben részesülnek. A folyamodások 
az intézet igazgatóságához június hó 1-ig nyújtan
dók be. A később érkező folyamodások — tekin
tettel a nagy érdeklődésre — csak akkor vehetők 
figyelmébe, ha időközi visszalépés folytán hely üre
sedik meg. Minden további részletkérdésről az in
tézet igazgatósága ad felvilágosítást.

PÁLYÁZAT.
A budapesti evangélikus gimnázium fenntartó ha

tósága pályázatot hirdet 3 tanári állásra; egy kö
zülük egyházi választás, kettő kinevezés alá esik. 
1. Latin-magyar szakcsoportú okleveles evangélikus 
középisk. tanárok címezzék kellően felszerelt kér
vényüket a Deák-téri evangélikus testvéregyházak 
képviselőtestületéhez. 2- Angol és vele kapcsolatos 
más tantárgyból képesített, 3. természetrajz-földrajz
ból képesített evangélikus oki. középiskolai tanárok 
címezzék kérvényüket a nm. m -kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úrhoz. A pályázatok beadási 
határideje 1936 június 15, helye a gimnázium igaz
gatósága (VII., Vilma királynő-út 17). Személyes 
bemutatkozás kívánatos.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilág ősit ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok. Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!
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fordította D. Raffay Sándor- Vászonkötésben P. 6.— 
Imakönyv. Irta: D- Raffay Sándor. Vászonkötésben 
P. 3-50. Ujtestamentom zsoltárokkal. Kötve P. —.70. 
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Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, Vif., Damjanich-u- 28-b. — F.: Farkas L.
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A Z ÉLTETŐ LÉLEK.
(A Deák-téri templom felavatásának 125. évfordulóján.)

Ap. csel. 2. 1—4.
Emlékezzünk!
A keresztyén anyaszentegyház születésnap

ját ünnepeljük. Lelkünk visszaszáll a keresz- 
tyénség életének indulásához. Amikor a  mes
ter m ár nem já r t többé együtt a  hívekkel. 
De csak a teste távozott el tőlük. A Benne 
való hit és a Hozzá fűző szeretet bensőséges 
szálakkal fűzte hozzá a tanítványokat. A be
lőle kiáradó isteni lélek is ottm aradt közöttük. 
Ez a lélek tanította, vezette, vigasztalta, in
tette és erősítette  őket, m intha még mindig 
velük volna testben is az Ur. Ennek a lélek
nek kitöltetéséről beszél mai felolvasott szent- 
igénk.

Ez a lélek nemcsak kitöltetése folytán cso
dálatos, hanem a  hatása folytán is. És minket 
ez a hatás köt le mindenek felett, mert igazo
lása annak,, hogy csakugyan a  lélek az éltető erő 
és a cselekvő hatalom ezen a  földön mindenek
ben. A test és annak egész világa csak esz
köze, m unkatere és szolgája ennek a léleknek.

A teremtés hajnalán is az Isten lelke le
begett a zűrzavarosán forrongó mindenség fe
lett. Ez a lélek kényszer ítette rendre a kitöm i 
készülő elemi erők nyugtalan táborát. Ez a 
lélek vitte véghez a teremtés csodáját a föld és 
víz, a világosság és a sötétség, az élet és a^ 
elmúlás szétválasztásával.

Mikor Istennek ez a  mindent formáló lelke 
az első pünkösd áldott ürmepén ismét leszállt 
a földre, megint csak ez terem tett rendet és 
nyugalmat a tanácstalanságban forrongó és

kirobbanni készülő emberi szivekben. Ez a 
lélek adott szót az egy akara tta l együtt lévő 
híveknek ajkára, hogy hirdessék az Isten nagy
ságos dolgait. Ez a lélek adott bátorságot 
azoknak a  m egfélem lített embereknek, akik 
csukott ajtók zárai m ögött töprengtek az el- 
árvulás keserűségében. Ez tette őket képe
sekké arra, hogy egyszerre, nyíltan kiálljanak 
a náluknál is tanácstalanabb em bersokaság kö
zé és olyan nyelveken szóljanak, amilyeneket 
a lélek adott nekik szent pünkösdi ajándékul. 
Ez a lélek azóta is sokszor szétömlött m ár ezen 
a világon. Ez a lélek volt éltetője minden nagy 
akarásnak, forrása minden szép elgondolásnak 
és ereje minden nemes alkotásnak. Ez a lélek 
terem tette meg egykor a keresztyén anyaszent- 
egyházat is.

Kedves Testvéreim! M indnyájan tudjuk, 
hogy a pünkösd születésnap. A keresztyén anya
szentegyház születésének szent és örvendetes 
ünnepe. Isten jóvoltából négy felséges szüle
tésnapot ünnepelhet a  keresztyén világ. M ind
egyik telve van csodálatos szépségekkel. Ka
rácsonykor, a Megváltó születésnapján, m eg
nyílt az ég és a  ragyogó fényességben m eg
jelenő angyalsokaság kiáltotta bele a sötét
ben szunnyadó világba, hogy megszületett Is
ten kegyelméből a világ M egváltója, aki az U r 
Krisztus, a  Dávid városában. Husvétkor m eg
nyílt a  sír, és ragyogó fehér ruhába öltözött 
angyal hirdette, hogy az elet még a halálon 
is diadalmaskodik, m ert örökkévalóságra van 
teremtve. Pünkösdkor nemcsak az ég nyílt meg, 
hanem m egnyíltak az emberi szívek is, hogy
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a mindeneket éltető isteni lélek áthassa ezt 
a világot. És megszületett a Krisztus anyaszent- 
egyháza. A reformáció ünnepén megnyilt az 
igazság és a kegyelem égi ajtaja, és új élet
re született a Krisztus mindeneket, üdvözítő 
evangéliuma. Mindegyik születésnapon ugyan
attól a lélektől foganhatott az örökéletre h í
vott isteni igazság, m ert mindegyikben a Szent
lélek volt az élet forrása.

Öh, legyen áldott m indörökké a mi édes 
mennyei Atyánk, aki az Ő lekét újra meg 
újra diadalmassá teszi ezen a világon.

Százhuszonöt esztendővel ezelőtt e falak 
között hálaadó és örvendező ünnepi gyüleke
zet szorongott. Akkor is a pünkösdi lélek d ia
dalát ünnepelték. Azét a lélekét, amely a  Krisz
tus anyaszentegyháza számára ezt a templomot 
felemelte. Akkor is m indnyájan egyakarattal 
együtt voltak. M egnyitották szívüket az Isten 
éltető és alkotó Szentlelke előtt. Kevesen vol
tak, szegények is voltak. Úgy építették ezt 
a templomot, mint egykor az apostolok az 
anyaszentegyházat: nem volt hozzá másuk, csak 
az akarat a lélekben, a  vágy a szívben és a 
hit a  diadalban. Mikor II. József a »Türelmi 
Rendelet«-tel felnyitotta az evangéliumi keresz- 
tyénség börtönének ajtait, egyszerre mindenütt 
megindult az alkotó gyülekezeti élet. A lélek 
kész volt, csak a test volt hozzá erőtlen. Ver
gődéssel teli esztendők sorozata m últ el egy
másután, míg végre százhuszonöt esztendővel 
ezelőtt, pünkösd szent ünnepén, bevonulhattak 
a ti atyáitok — Kedves Gyülekezet — e szent 
hajlékba, hogy hálát adjanak. M ert úgy épült 
ez a  templom, szinte soronként, amint az egy
házszerető hívek áldozatkészsége és áldozat
bírása a szegény özvegy filléreit építő erővé 
növelte. De megépült mégis, m ert az Isten 
Szentlelke leszállt a  hívek kicsi seregére és él
tető erővé lett bennük.

Öh legyen áldott mindörökké a mi mennyei 
Atyánk, hogy az Ö lelkét ajándékul adta a 
ti apáitoknak e szent hajlék megépítésére és 
felemelésére.

De nemcsak emlékezni jöttünk ma fel Is
ten e szent templomába, hanem okulni is.

Testvéreim! Széliében hangzik a fájó és 
megszégyenítő, de igaz és vezeklésre késztető 
panaszkodás, hogy az emberiség nem tud töb
bé egyakarattal együttmunkálkodni, lélek
ben összeforrni, szívével össizesímulni, hanem 
az erőt emésztő széthúzás, nyugalmat bontó visz- 
szavonás ösvényén halad a bizonyos pusztulás 
felé. Széliében mutatkoznak a pusztulás jelei. 
Azé a pusztító rombolásé, amelyben összeomlik 
a családi szentély, megszeplősödik a tisztaság, 
megkérgesedik a szív, elkeseredik a bizalom, 
letörik a  reménykedés, megromlik az erkölcs, 
elhal a hit és Isten gyermekéből porban kúszó 
féreggé alacsonyodik az önmagával és a  vi
lággal meghasonlott ember.

A népek és nemzetek is fegyvert szoron
gatva és halmozva áltatják egymást a békes
ség akarásával. De senki sem hiszi a  másik-

ról, hogy őszintén beszél, m ert a maga iga
zában sem hisz m ár senki. Az egész világról 
elm ondhatjuk az ótestamentomi próféta sza
vát: »Hazúgsággal ám ítgatják az én népemet 
mondván: Békesség, békesség és még sincs
békesség.« Mindez azért, mert nem az Isten 
lelke vezeti és hatja át az emberiséget. Pedig, 
ha a lélek éltet, lélek is vezessen. íme az apos
tolok a pünkösdi lélek birtokával bátran és 
cgyértelemmel hozzáfogtak a hitetlen világ á t
alakítása és ujjáterem tése szent munkájához. 
Íme a ti apáitok, bár szegények, elhagyottak, 
lenézettek és küzködők voltak, a lélek birto
kában hozzáfogtak e templom felépítéséhez. 
És akkor még olyan gazdag és olyan igaz volt 
az isteni lélek az emberek szívében, hogy a 
római egyház gazdag hercegprím ása, mikor 
az evangélium szegény híveinek évtizedes ver
gődését látta, tízezer tégla ajándékozásával se
gítette őket istenes céljukhoz. Éis ime, az is
teni lélek egységbe forrasztó ereje és minde
neket átható szépsége bele van építve ebbe 
a templomba! Csakhogy akkor nem a feleke- 
zetieskedés, hanem a Jézus lelke hatotta át 
a keresztyénség különböző táborainak szívét és 
e lélek birtokában bármely egyház papja ké
pes volt a pünkösdi Szentiéleknek engedelmes
kedni és az ő uralm ának átadni a lelkét. .

Évtizedek óta törekszik az emberiség egy 
olyan nemzetközi nyelv m egalkotására, amely 
az egymás közt való érintkezést megkönnyí
tené. Az egységes nemzetközi nyelv kigondo
lásával ma is sokan foglalkoznak. De legyen 
bár a neve volapük, vagy esperantó, vagy 
akárm i más, sohasem fogja egyakaratra ösz- 
szeforasztani az emberiséget. M ert az embe
reket nem nyelv, hanem lélek tartja  össze! 
És ha ez a lélek működni kezd, megtermi 
azt a nyelvet is, amelyen mindenki megérti 
egymást. Egyetlen ilyen nyelv van, a pünkösdi 
Szentlélek nyelve, amely m egtanítja az embert 
úgy beszélni, hogy ki-ki megértse, mintha tu
lajdon nyelvén hallaná szólni a beszélőt. Ez a 
nyelv a hitnek, az Istenbe vetett bizalomnak, 
az Istenben megnyugvó békességnek, az em
berszeretetnek, a türelmes megértésnek, a jó
ságos elnézésnek, az egymást segíteni kész és 
mások javát néző kíméletnek nyelve. Az a 
nyelv, amelyen egykor Jézus beszélt, amelyen 
az apostolok szóltak a pünkösdi lélek kiön- 
tetésének csodájára összefutó sokasághoz. Ezen 
beszéltek templomépítő apáitok is egykor, 
azon az áldott szent ünnepen, amelyen átadták 
e templomot Isten dicsőségére, emberek hi
tének nevelésére, egyház és nemzet jövendő
jének építésére. Ennek a Szentléleknek zúgását 
érzem én ma is, mintha az égből támadna, 
mint rohanó szélnek zendülése. 'Éis betol té  ezt 
az egész házat,, amelyet most új köntösbe öl
töztetett az egyházszeretet. Ez1 új köntösben 
mintegy felékesített menyasszonyt adjuk át az 
egyház vőlegényének, a Krisztus Jézusnak, a 
templom felszentelésének százhuszonötödik év
fordulóján újból megáldva azt.
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Megáldom tehát ezt a  hajlékot. Legyen ez 
a hajlék továbbra is az igazság házja és a meny- 
nyek országának kapuja! Lakozzék e templom
ban m indörökké az U r és az Ö m egtartó ke
gyelme! Áradjon át általa e világba Istennek 
egyakaratra vonzó s hit és szeretet nyelvén 
beszélő Szentlelke mindörökké! Terjessze ez 
a hajlók a világosságot és ontsa a vigaszta
lást az evangélium által! Nemzedékek egymást 
felváltó hosszú sorozata töltse meg itt a  szí
vét és az éleiét istenfélelemmel, emberszeretet- 
tel  ̂ tiszta erkölccsel és megszentelt élet iidvös- 
séges forrásával! Isten pedig nyissa meg a 
buzgólkodó hívek felett az ő egeinek fényes ka
puit és ajándékozza meg őket Szent leikével! 
Hadd legyen ez egyház népének cirökkétartó, 
igazi és áldott pünkösdi ünnepe! Ám en...

D. R a f f a y  S á n d o r .

A középiskolai vallástanítás 
reformjáról.
1. Elvi kérdések.*

I
Reformról nehéz szólni anélkül, hogy ne ke

rüljünk a divatoskodás vádja alá. Nem divatkérdés-e 
a középiskolai vallástanítás reformja is? A veszély 
valóban nagy. ' hogy csupán az, de gyávaság 
lenne kitérni a szükség elől azért, mert el kell vi
selni ezt a vádat. Azzal is számot kell vetni, vájjon 
nem az új nemzedék szokásos kritikája nyilvánul-e 
meg a reform követelésében. Ilyen érvet csak az 
hozhat fel ellene, aki azt hiszi, hogy ma is olyan 
nyugodt menetű a szellemi élet, mint egykor volt, 
ma is elhatárolható iskolák váltogatják egymást a 
teológiai tudományban, mint valamikor. Ez a re
form nem a nemzedékváltás függvénye. Az egész 
szellemi élet átalakult, a teológia állandó forrongás
ban van, tehát nem egy bizonyos új teológiai is
kola kíván érvényesülni a vallástanítás reformjá
ban, hanem egyszerűen a múló évek magától adódó 
feladata, hogy legalább is revízió alá vegyük az egy
házi életnek ezt a területét. Huszonöt éves már a 
ma érvényben lévő középiskolai vallástanítási tan
terv. Az lenne a furcsa, hogy a Változott viszonyok 
ellenére ma is jónak kellene tartanunk.

Különben sem kell hangulatot keltenem a kér
déshez. Fejtegetésemmel mindössze belekapcsolódom 
abba a vitába, amely e tárgyról tavaly óta az 
Evangélikus Élet hasábjain folyik.

Magától értődőén a középiskolai evangélikus 
vallástanítással foglalkozom. Ez nemcsak az egy
szerűsítés kedvéért történik. Ez több, mint témaszű
kítés. Ez az elkülönülés már hozzátartozik a re
formhoz, ennek alapja. Meg kell már végre látnunk, 
hogy nem juthatunk helyes felfogásra az evangélikus 
vallástanitás felöl, ha először megállapítjuk, mi a 
vallástanítás, majd ebből levezetjük az evangélikus 
vallástanitás tudományát. Meg kell már végre lát
nunk, hogy az evangélikus vallástanítás nem a kul
túra egyik része; az evangélinus vallástanítás nem az 
embernevelés egyik szelete. Nem jutunk az evangélikus 
vallástanítás lényegéhez, ha az általános valláspeda
gógiát ráalkalmazzuk az evangélikus keresztyénségre. 
tehát, ha talán azt kívánjuk, hogy a hit által való 
megigazulás. a hitszerüség karakterisztikumát dom
borítsa ki. sajátíttassa el a vallástanitás. Ez még csak 
máz lenne.

*) Székfoglaló előadás a budapesti evangélikus 
gimnáziumban 1936. május 9-én

Mindezért elég okunk van sajnálni, hogy nincs 
szóhasználatunkban olyan kifejezés, amely méltó vol
na arra, amit közönségesen vallástanításnak szoktunk 
mondani. Semmivel sem jobb ennél a hittanítás, vagy 
hitoktatás. Mind a két kifejezésnek az a nagy hibája, 
hogy a tanítás anyagában a hangsúlyt az emberi 
oldalra tolja át; ugyanaz a hiba ez, mint amellyel 
a teológiát, az Istenről szóló tudományt hit-tudo
mánynak fordították le. De meg kell alkudnunk a 
helyzettel. Addig is, amíg nem akad jobb szavunk 
rá, legokosabb megmaradnunk a vallástanítás, val
lástanár szavak használata mellett — elvünk fenn
tartásával.

Az 1911-iki tanterv szerint »a középfokú isko
lák vallástanításának célja: az ezen iskolák által 
nyújtott általános műveltségi fokkal összhangzásban 
tiszta evangéliomi alapon álló vallásos és erkölcsi 
életfelfogás nyújtása, benső vallásos meggyőződés, 
evangéliomi öntudat ébresztése s ezen alapon ke
resztyén jellem képzése.« Kevesen ismerik e céltü- 
zést ebben a fogalmazásban, de a szerteszét megnyi
latkozó igények hasonlók hozzá. Mit szoktak kí
vánni .a vallástanítástól? Jó evangélikusok nevelését, 
ritkábban: jó keresztyénekét. Legyen a vallástanítás 
alól kikerülő ifjaknak és leányoknak biztos evangé
likus világnézetük, erős öntudatuk; legyenek buzgó, 
hű egyháztagok, elsősorban olyanok, hogy ne ad
janak reverzálist. Ami az ismereteket illeti, érde
kes módon leginkább egyháztörténelmi, illetve po
lemikus célzattal felhasználható történeti tudást vár
nak tőlük, ritkábban a keresztyén tanításban, vagy a 
Szentírásban való jártasságot. Mindezekhez a hasonló 
igényekhez képest el kell ismernünk a tanterv cél- 
tüzésének magasabbrendűségét. mert nem felejti ki 
a keresztyén jellem képzését, amíg a szokásos kí
vánalmak többnyire könnyen ellenőrizhető, prakti
kus eredményekre vonatkoznak.

E hivatalos céltüzésnek az a legfőbb hibája, 
hogy nem számol a valósággal. Nem veszi figyelem
be egyrészt az ember bűnös állapotát, másrészt 
a keresztyén élet természetét. A keresztijén élet az 
igehirdetés gyümölcse Isten kegyelméből, nem pedig 
nevelés eredménye. Ugyanígy a keresztyén élet je
lenségei, tehát Isten kegyelmének ajándékai azok 
az eredmények is (öntudat, hűség), amelyeket félhi
vatalosan támasztanak a vallástanítással szemben.

Nem szabad megijedni attól a gondolattól, hogy 
a vallástanításnak — épp úgy, amint általában a 
keresztyén nevelésnek — nincsen célja, nincsen ma
gasan kitűzött célpontja. Az elérhetetlen, eszményi 
célok kitűzése lehet önámító kedvtelése az idealiz
musnak, de nem a keresztyénségnek. A keresztyén 
nevelést nem a cél határozza meg, hanem a nevelő 
magatartása és a neveltről való helyes felfogás. A 
keresztyén nevelésben mind a nevelőt, mind a ne
veltet három valóság jellemzi: Isten teremtése, a 
bűnösség és a keresztség. Ennek megfelelően a
vallástanítást sem a céltüzés határozza meg. hanem 
a vallástanár magatartása: annak tudatában tanít, 
hogy bűnös marad, még ha hisz is, — a tanuló 
pedig 1. teremtmény. 2- bűnös és 3. meg van ke
resztelve. Elérhetetlen és Isten fenségét sértő cél
tüzés helyett az állandó feladat megállapítása szük
séges. Ez pedig Isten evangéliumának közlése, a 
Krisztusban megjelent Isten hirdetése — nem prédi
kációban, hanem tanítással.

A vallástanitás éppen akkor tudja ezt a feladatot ' 
betölteni, ha tanítás marad és nem cserélődik fel
sem prédikálással. sem »neveléssel«. Aki valameny- 
nyire is ért a neveléshez, jól tudja, hogy a tanítás 
egyúttal rúindig nevelés, a tanár egyúttal mindig 
nevelő, még akkor is, ha nem látszik an
nak, legfeljebb helytelen nevelés és rossz ne
velő. Még sem fog ártani ezt megállapítani, nehogy 
valaki ebből arra következtessen, hogy a vallástaní
tást és az egyházi nevelést elválaszthatónak vélem* 
Hangsúlyozom azonban, hogy a vallástanítás éppen 
akkor illeszkedik bele szervesen és hasznosan az 
egyházi nevelésbe, ha a legkomolyabban ragaszkodik 
tanítási jellegéhez. A vallástanítás mellett — sok
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egyéb tényezőn kívül — párhuzamosan kell folynia 
az* istentiszteleti igehirdetésnek és az egyházi élet 
többi ágának, konkrété: az ú. n- ifjúsági munkának.

A vallástanításnak mindezért kettős az arca. 
Szekuláris, világi szemmel nézve olyan tanítás, mint 
a többi tantárgyé: a keresztyénség megismertetése. Egy
házi szemmel nézve viszont az igehirdetésnek, az evan- 
géliom közlésének egyik formája. Fontos, hogy a 
tanuló tanuljon, minél több ismeretet szerezzen., de 
ugyanakkor kívánatos, hogy minden órán találkozzék 
az élő Istennel. A vallástanár tanítson, de a tan
anyagot sohase tekintse többnek, mint eszköznek 
arra, hogy Isten Igéjét megszólaltassa.

Világos, hogy eddig is történt találkozás a val
lásórákon Isten és a tanuló között, eddig is dolgozott 
a Szentlélek a tananyagon keresztül. De tudatossá 
kell tennünk a vallástanításnak ezt a jelentőségét, 
és ezt kell központi feladatának tekintenünk. És ez az 
egyedüli, reális módja annak, hogy öntudatot, hű
séget és hasonlót érjünk el.

A tananyag fontos szerepének elismerésével egy
idejűleg revízió alá kell vennünk még a mennyi
ségét. Mindenféle körülmény az anyag szűkítését 
javallja. Egyrészt a tanulók túlterheltsége, másrészt 
a vallástanítás lényegének tisztázása azt tanácsolja, 
hogy inkább' kevesebbet tanítsunk, de jól, mini 
sokat, de feldolgozatlanul.

A módszer reformjáról kár volna sok szót ej
tenünk, mert egészen más természetű kérdés, mint 
az eddigiek. A vallástanításnak nincsen sajátos, »egye
dül üdvözítő« módszere. Először: más módszert kí
ván pl. a Szentírás tanítása, mást az egyháztör
ténelemé, sőt még a különböző fokokon is vál
tozik. Másodszor: állandóan tanulni kell a »világi« 
módszertanokból. Mindent fel szabad használni: az 
intellektualisztikus, a lélektani, a munkáltató mód
szert . •. Lehet élmények kiváltásával tanítani, le
het »kérdve-kifejtően« dolgozni. Csupán az a fontos, 
hogy el ne maradjunk azoktól a lélektani és nevelés- 
tani eredményektől, amelyeket a tudomány szállít. 
A vallástanár legyen rugalmas a módszerek alkal
mazásában, főleg azonban legyen óvatos, nehogy 
olyan felfogásból vegyen át eljárási módokat, amely 
ellenkezik a keresztyén anthropológiával. Ne helyez
kedjék, jóhiszeműen se, az idealizmus vagy a mate
rializmus talaján épült lélektan álláspontjára.

Különösen veszedelmes az egyébként gyengülő 
evolucionizmus bármilyen formában való átvétele. Le
gyen a vallástanítás tisztában,, hogy munkájából tel
jesen ki kell kapcsolnia a fejlődés elvét. Mindig min
dent újra kell kezdenie. Sohasem taníthat »megtért«, 
»újjászületett«, erős alapú, »jó evangélikus« tanulókat. 
Mindig bűnös tanulókkal van dolga,, az egyetlen 
előzmény mindenkori, a felsőbb fokon végzett mun
kájában is a keresztség. Akkor sem volna ez máskép,, 
ha megállapodott gondolkozást!, kifejlett emberek 
tanításáról lenne szó. De a kamasz- és bakfiskori 
változáson áteső tanulóknál végkép nem remélhet
jük, hogy valamire is jutnánk a fejlődés elvével. 
Mostani vallástanítási rendszerünk sok kudarcának 
egyik fő oka, hogy nem vetünk számot azzal a forradalmi 
változással, amely az ifjú vallásos életében végbe
megy. A gyermek mennyboltja összeomlik, nincs ho
vá tegye az Istent, semmi sem igaz, amit eddig 
neki tanítottak . . .  És mi mégis tovább akarunk épí
teni 'a tanuló hitére!

Mindemellett korántsem kívánok kíméletet a ta
nulókkal szemben. A vallástanár ne törekedjék min
denféle eszközökkel, hogy a tanulók ellenállását 
megszüntesse. Sem kedveskedéssel, sem1 emberi te
kintéllyel nem szabad megcsorbítania a felséges, 
parancsoló és ítélő Úristen tekintélyét.

Az elvi kérdések közé sorolom befejezésül a re
form idejének kérdését. A vallástanítás fentebb kör
vonalazott lényegének keresztülvitelével kétségtele
nül meglazítjuk a kapcsolatot közte és az általános 
iskolai munka között. Azzal, hogy lemondunk a ke
resztyén jellem képzésének eszményéről, eltérünk 
attól az iránytól, — az idealisztikus humanizmustól —

amely, legújabban az állami középiskolai tantervben 
az erényes magyar ember eszményének céltűzésé
vel nyilatkozott meg. Szabad-e hozzájárulnunk a 
keresztyénség és a kultúra viszonyának felbomlásá
hoz? Szabad-e a mai viszonyok között megbolygat
nunk, amink még van? Erre azt kell felelnünk, hogy 
a vallástanítást magát tagadjuk meg és fosztjuk meg 
létjogosultságától, ha tekintettel vagyunk másra, 
mint a keresztyénségre.

Halogatnunk a reformot annál kevésbbé szabad, 
mert senki sem tudhatja, meddig lehet ilyen refor
mot végrehajtani. Most még meglehet., de ha tovább 
erősödik a szekulárizmus, az Egyháztól való elsza
kadás, az Istent tagadó életforma, akkor már más 
reformra lesz szükség. Ez ugyanis csak abban az 
esetben életképes, ha a vallástan kötelező tárgy az 
iskolában. Mihelyt olyan változás történik, amely ezt 
a mai kötelezést megszüntetné, azonnal máskép kell 
berendezkedni. Alig különbözik ettől az esetleges 
változástól a mai viszonyoknak olyan rosszabbodása, 
hogy t. i- a szülők még nagyobb számban vonják 
meg támogatásukat a vallástanítástól. A középiskola 
általában nem dicsekedhetik ma azzal, hogy a szülő 
és a társadalom méltányolja, de a vallástanítás 
fokozott érzékenységgel kénytelen tapasztalni, hogy 
a szülő, az otthon, a társaság, a környezet és az 
élet berendezése mind nagyobb mértékben ellene 
dolgozik.

A középiskolai vallástanitás reformjának tehát 
most van az ideje. Minden évnyi halogatás süket
ség az idő sürgető szavával szemben. Pedig minden 
év Isten kegyelmének ideje. Most van az idej®, 
hogy »e vangélikus egyházunk a vallástanítás terén 
is híven végezze szolgálatát.
(Folyt köv.) S ó l y o m'  J e n ő  dr.

Mentő vereség.
Szeretnék néha menekülni tőle,
Kiszakítni kezéből kezem,
S megbújni ott, hol nem lát mar szénig:
A sorsom üldözője.
Szeretném néha agyamból kiverni,
Magára hagyni: hogy magamra hagyjon, 
Nélküle nyugodni '
És nélküle, keim.
Kívánom néha, ólom tömje 
Fülemet, szívem őrkapuját —:
Hangját ne halljam, nyelje el 
Süketség tömbje.
Küzködöm vele gyűlölettel,
Perlem, álomban, földön, űrben:
Hogy legyűrjem!
Elém ne álljon dörgő gátnak!
Ha nem tudok sziklára szökni,
Örvényeim majd medret vágnak;
Hadd zugjak zuhatagként mélybe.
V isszaszíhatatlanul 
T orokba, szakadék-éjbe!

De ö erősebb, vakmerőbb is.
Pokolban sem lehetnék elég messze,
Hogy kezéből kirángatott kezem 
Meg újra ne keresse.
Halálba se bukhatóm előle,
Előttem járt, jósága visszaüz 
Életre, tusára, uj erőre.
Mindig legyőz! övé kell lennem,,
Szállók, vagy hullok, vele kell mennem, 
Reményem nincs, csak — vereségre: 
ö  szólít mindenütt bírókra,
Ha völgyszoros szorít, ha szédít bércorom. • • 
A harcomat nem emberekkel,
Nem ördögökkel és nem angyalokkal,
Én Övele, az Úrral harcolom!

So l t  L á s z ló .
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Lélekhalhatatlanság vagy 
feltámadás?

Lelkészlak, 1936 Mennybemenetel napján.
Kedves l J/ram-Bátyám!
A konfirmáció szent m unkája egészen le

foglalt ezekben az utolsó hetekben. Most, hogy 
már m egtartottuk az ünnepélyt, újra alkal
mam van visszatérhetni a »végső dolgok«-üa. 
Vártam ugyan szíves levelét e tárgyban, de 
csak nem jött. Jelenleg persze azt sem tudom, 
mily érzülettel olvasta múltkori levelem, mely
ben kizárólagosan a feltám adási hit egyedül 
keresztyén tana mellé kötöttem le magam. A 
legvalószínűbbnek azt tartom, hogy Ujram- 
Bátyám sokkal nagyobb gyönyörűséggel lá t
ta Morhács kolléga fejtegetéseit, melyek kap
csán újra megerősödhetett azon régi, szent 
meggyőződésében, hogy az igazi keresztyén ál
láspont ez: a lélekhalhatatlanság! tjánia és a 
feltámadási hit nem kizáró ellentétet képeznek, 
hanem m egfordítva, igen szépen kiegészítik 
egymást és együttesen adják és alkotják a 
hamisítatlan keresztyén reménységet.

El kell ismerni, hogy Morhács kolléga 
cikke igen meggyőző erővel Íródott. Nagy 
súlyt ad az elm ondottaknak az a tény, hogy 
fejtegetéseit bibliai alapra helyezi, bibliai pél
dákkal igazolja. Amit pedig az örökéletre és 
az örökhalálra nézve cikke végén mond, am i
kor is az egész kérdés-komplexumot a Ivriszt- 
lusban nyilvánvalóvá lett bűnbocsátó kegyelem 
ege alatt vonja össze, egyenesen a tiszta evan
géliumi hit maga.

A kérdés azonban nem az utóbbi. Ne ha
ragudjék meg Uram-Bátyám, de moist arról 
van csupán szó: mi a helyes viszonya e kettő
nek: lélekhalhatatlanság és feltámadás.

Morhács kolléga a kettő szintézisét vallja 
és pedig érdekes és jellemző megfontolásból. 
A döntő szerepet az evangélium feltám adást hi
tének juttatja, de — és ez a jellemző — tisz
tára létezéstani megfontolásokból a lélekhal
hatatlanság tanát is a keresztyén evangéliumi 
üdvbizonyosságok közé sorolja. Figyelje csak 
meg U rajn-Báty ám, felhozott bibliai példáit 
és azok m agyarázatát. Egytől-egyig azt hozizja 
ki belőlük, hogy — bár kifejezetten nincs szó 
bennük a lélek halhatatlanságáról — ez esetek
ben a halál és a feltám adás napja közötti »ür«-t 
csak a lélek halhatatlanságának a fenntartásá
val lehet áthidalni. Valahogyan fél attól a 
gondolattól, hogy a földi élet és az örökélet 
között enélkül megszakad a közvetlen össze
függés, amit a lélek elnemmulásával »bizto
sítani« kell. A lélek által látja »élőnekv holta 
után is az embert, mert Isten csak élőknek 
Istene, idézete szerint. A lator példájánál egész 
világos, hogy csak lelke szerint lehetett »ma« 
a paradicsomban és Lázár is csak lélekben 
lehetett Abrahám kebelén, mert teste porla- 
doz s hiszen még a feltám adás reggele is

messze van. Egészen érthető ezekből — gon
dolja Morhács — hogy a belénk lehellett lélek 
halhatatlansági tana evangéliumi hitigazság.

Bibliai példáihoz ezeket fűzöm röviden. 
Sokkal szerencsésebb helyeket is idézhetett és 
m agyarázhatott volna. Pl. Máté 16:260t, ahol 
kifejezetten a lélek örökéleti jelentőségéről 
van szó. Itt és még másutt is nem lett volna' 
szüksége körülményes m agyarázatokra. Az idé
zett helyet — Uram-Bátyám  m ár nekem is 
elém szegezték beszélgetések során. Ilyenkor 
mindig a Lukács evangéliumabeli megfelelőjére 
szoktam utalni, ahol m ár a lélek helyett az 
ember a maga lényege, mivolta szerint em lít- 
telik. De menjünk egy lépéssel előbbre.

A Lázár példát m ár a spiritiszták irán ta  
érzett nagy rokonszenve miatt sem érni üge t
ném, kik e történet mellékmozzanatait a maguk 
igazolására idézgetik. Ennél a példázatnál is, 
ugye Uram-Bátyám , mindig csak egy vonás 
az, amire a hangsúly esik. Lázár történeté ve# 
a mi Urunk Jézus azt akarta  aláhúzni, hogy 
a földi életfolytatás és a halál utáni sorsunk 
között szerves összefüggés, van és ezért a 
halálutáni sorsunkon utólag változtatni m ár 
nem lehetséges. A korabeli népies, animisz- 
tikus elemekkel telített történet tehát tovább- 
menően nem értékesíthető.

A legfontosabb pedig, hogy az egész kér
dést evangéliumi m egvilágításban lássuk, a kö
vetkező. Igen sovány és szí nteleni örökkéva
lósági fogalom az, melynél az idő és tér, ezek 
a mostani világunkat létében meghatározó di
menziók, (melyeket Kant is még csak szem
léleti form áknak tarto tt), még mindig a lkal
mazást nyernek. Tisztára Augustinus után 
tudnunk kell, hogy e világ az idővel terem te
tett, amiből is legalább annyi m ár is következ
nék, hogy nekünk az örökkévalóságot időmen»- 
tesnek, azaz az idő fogalma nélkül felépített
nek kell elgondolnunk. Az bizonyos, hogy ez 
a gondolat a nn elménk számára eleve elkép
zelhetetlen és keresztülvihetetlen. Minket eV 
most nem is érdekel, hanem csupán annyi, hogy 
ime, az örökkévalóságba az idő szárnyán még 
csak képzeletben sem lehet általmennünk. 
Ugyanez áll a térre nézve is. É's tudja, Uiraim- 
Bátyám, ezek engem ámulattal és Isten iránti 
alázattal töltenek el, mert lám, mi emberek 
még a képzelet szárnyán sem tudunk bepillan
tani az örökkévalóság világába. Képzeletünk 
földi szemléletekkel méricskéli a mennyet, lát
ja a végtelennek is valahol a végéit, éjs mji 
azt hisszük, hogy már Isten világában járunk, ho
lott ugyanakkor még a fényévekben is felm ér
hetetlen »világür«-nek a földet környező ré
szein is alig jutottunk túl. Ferde nézet aiz is, 
mely az örökkévalóságot az idővel valahol a. 
világűr perifériáinál képzeli érintkezőnek, mert 
nekünk az idő és örökkévalóság viszonyában 
nem idő és tér szerint kell tájékozódnunk és 
nem tér és idő szerint gondolkodnunk a halál
lal kapcsolatosan sem, ahol pedig általános 
szóbeszéd szerint ama kettő találkozik egymás-
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•sal. E  kettő viszonyát nem a »kevés« idő és 
»mérhetetlen sok« idő ellentété adja, hanem 
itt János, evangéliuma 17:3 alkalmazandó, mely 
szerint a mostani élet. és az örökélet közötti 
összefüggés és viszony az idői mérték helyeit. 
Istennel való közösségünkből, kapcsolatunk
ból, Jézus Krisztusban való életünkből nyer 
világosságot; legalább is annyit, amennyit el- 
hordozhalunk s m egérhetünk m ár most e földön. 
Az örökkévalóság számunkra — evangéliumi 
hitünk szerint — csak, mint Isteninél kapcso
latosan »elgondolható« és reményelhető élet je 
lentkezik. Ez az élet pedig a maga teljességé
ben kinyilváníttatott s ugyanakkor el is rejte- 
tett a Krisztusban. Krisztus az út a mennybe, 
de nem »közút«, mely minden további nélkül 
mindenek által járható  és megnyitott.. Mimi 
Lutherünk mondta, az egyetlen út a menlmybe 
a betlehemi jászoltól vezet. És mi tudjuk, kiknek 
és hogyan. Ezekre is Ö hívta fel a világ 
lelkiismereitének a figyelmét.

íme, Uram-Bátyám, a korlátlan idejűség- 
re elképzelt örökkévalóság filozófiai lapos fo
galom, mely jól megállhajtja a helyét vala
mely filozófiai rendszer onthológiai részéiben, 
de a keresztyén hittől idegen, száraz ás unalmas 
elképzelés, mert. a hit az örökélet létezési for
máit az új eget és földet teremtő Isten kezében 
lévőknek tudja és a hívő embert most kizárólag 
az a kérdés foglalkoztatja: U.naim, Istenem, 
mikor mindezek meglesznek, emlékezzél mieg 
rólam is kegyelmedből.

És most visszatérek ezek után a lélekhal- 
hatatLanság kérdéséhez. Szükség van a lélek- 
halhatatliainság eszméjére, hogy a »ina velem 
leszel a paradicsomban«-t m egérthessük ós 
hogy »Isten az élőknek és nem holtaknak Is
tene«? A  létező »nehézségeket« mi érezhetjük, 
de az evangélium felelete is világos, mikor a 
halállal is mindeneket Istennél lévőknek tud. 
Hanem igenis, nem gondolja Uram-Bátyám, 
hogy a lélek halhatatlanságával az emberi 
tehetetlenség tulajdonképpen hidat akar verni 
a mostani és az örökélet közé, ha csak sem
leges értelemben is? Nem gondolja, hogy e 
tan egy emberi biztosíték, padló, melynek ré
vén át akarja magát menteim az ember egy 
nemesebb része jogcímén? Hogy a lélek »ne
messége« mint is van, arra szíves engedehné- 
vel még majd visszatérek. Addig is a rra  ké
rem, próbálja meg olvasni és érteni az Írást 
a lélek h a 1 hattat lan s á gi tan szemüvegének a 
félretevése mellett. Próbálja meg és meg fogja 
látni, hogy a keresztyén hit nem veszít sem 
mit, sőt amaz egyetlen fundam entum ra épül 
fel, mely részére. Istentől vettetett : az értünk 
meghalt és megigazulásunkra feltámadott 
Krisztus evangéliumára.

Áldozócsütörtök este van, mikor e sorokat 
írom. Imádságos szívvél nézek a dicsőségébe 
visszatérő U r Jézusra, ki testben éts/ lélekben 
megdicsőülten tér az Atyához. S írjára  nem 
lehetett koszorút tenni: mindenestül ott van, 
ahonnét eljövendő volt. Hitemmel leolvasom

ezekből a keresztyén rem énységet: a romlan
dóságba elvetendő életünk letétetik majdan, 
de mint a Krisztus kiszállt a sírból, úgy fog 
minket is felemelni a romolhatatlanságba. Ösz- 
szetör egészen a halálban, de Szent Fiáért újra 
megemlékezik rólam és megelevenít. Akár 
azért, m ert vele, akár mert ellene voltam: üd
vözít, illetve elkárhoztat.

Szeretettel köszönti
h éi 1 cí s u n o k a ö c c s e.

Ki a bűnös?
(Folytatás.)

A második nevelő tényező az iskola. Itt 
találkozik a gyermek társaival. Itt látja a sok
sok rokon sorsot. A tanulás mellett van idejük 
megbeszélni közös gondolataikat. A tanuló már 
magával hozza hazulról a felnőttekkel szem
ben érzett bizalmatlanságot. Otthon is felnőt
tek között él és ezek vele soha semmi m eg
értést nem mutattak. A tanár is felnőtt, bizonyo
san az is úgy gondolkodik, mint az otthoniak- 
Aztán a tanár szigorú, osztályoz, neki nem 
is merne előhozakodni egyéni bajaival. Meg 
sokan is vannak. Rá sem érne a  tanár egy 
diák ügyével foglalkozni. Pedig talán a tanár 
éppen úgy szenved diákja bizalmatlansága mi
att, mint a szegény kis magára, m aradt lélek. 
De nem sok mód van rá, hogy ezen változhas
son. Az anyag, az előírt tanm enet sürgetik, 
nem marad ideje beszélgető órákat tartani. 
Tehát minden jóindulata ellenére is átadja a 
rábízott lelkeket a harm adik nevelő tényező
nek^ amely a legnagyobb hatással b ír az if
júságra,, a társadalomnak.

A gyermek,, amint kilép az utcára, m ár 
nem az otthoné., nem az iskoláé többé. Előtte 
öklömnyi betűk hirdetik a közelgő világkatasz
trófa rémeit. Egy másik újság egy amerikai 
gonosztevő kivégzésének részleteiről számol be 
cím lapján hatalmas betűkkel. Itt egy lázadás,, 
ott szörnyű gyilkosságok, amott rémes szerel
mi drám a, majd m egfejthetetlen bűntény. Ha 
odébb nézg színes hirdetések izgatják képzele
tét és csalogatják olyan előadásokra^, amelyek 
még erős idegzetű felnőtt embert is próbáira 
tesznek.

Az utca, a villamos mind újabb és újabb 
szenzációkat kiáltanak feléje. A technika min
dennap óriási léptekkel vágtat előre. A vil
lany, rádió., gépek, számára nem jelenteinek 
csodát, ő ezt készen kapta az élettől. Mérges 
gázok, légelhárító ágyuk, halálsugarak előtte 
mind természetes dolgok. Azt hiszi, hogy a 
technika előtt,, azaz az emberi agy munkájia 
előtt nincs legyőzhetetlen. Hallja a technika 
fejlődésével Já ró  anyagi eltolódásokat. Orszá
gok lesznek koldusszegények,, míg szomszédaik 
nem tudják, mit tegyenek aranyukkal. A die- 
lektivregények,, kalandos filmek, hihetetlen tör-
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télieteket tesznek előtte elképzelhetővé, csak 
merni kell. Nem a becsületes munka sikerét 
igazolják ezek, hanem a csalafin'Ja észjárás 
görbe utakon való bolyongása végére állítják a 
diadal ragyogó jelvényeit. A fiatalság szédül
ten jár ebben a bábeli zűrzavarban és rémül
ten csukja be a szemét. i Folytatjuk.)

I)r. V e r e s s n é  U l m e r  I l o n a ,

125 éves a Deák-téri templom.
Budapest legrégibb evangélikus temploma, a De

ák-téri, ebben az évben, pünkösd vasárnapján jutott 
el fölavatásának 125-ik évfordulójához.Keletkezése te
hát a XIX. század első éveire esik. arra az időre, 
mikor a város építészete első nekilendülést vett, 
a müértö József nádor elgondolása szerint.

A mi templomunk építésének gondolata 1791-ben, 
ősszel merült föl komoly formában. A telek meg
szerzése nehezen ment, a kincstár eleinte a város 
határán kívül eső helyet ajánlott fel egyházunknak. 
Végül sikerült telket kihasítani a régi Károly-kaszár- 
nya udvarából; itt állanak egyházi épületeink ma is.

1799-ben. a reformáció ünnepén tették le az 
alapkövet. Az anyagi eszközök fogyatékossága miatt 
az épület csak 1805-ben került tető alá. Berendezve 
még akkor sem volt. Évekig katonai ruharaktár
nak használták templomunkat, míg végre 1811-ben 
felszabadult, be is rendezték s átadták rendel
tetésének.

A templom építője Pollák Mihály volt, a klasszi
cizmus korának legkimagaslóbb művészi egyénisége. 
Az akkori kor stílusában, az antik görög-római for
mák fölhasználásával alkotta meg klasszicista ízlésű 
templomát, mely azóta műemlékké vált, mint e stí
lusban reánk maradt kevés épületek egyike.

Pollák Mihály temploma alapjában olyan volt, 
mint ma, homlokzata azonban egyszerűbb, s hom
lokzata fölött kis torony emelkedett. A homlokza
tot 1867-ben átépítette Benkó Károly építész, a tor
nyot pedig 1875-ben le kellett bontani, mert az alap
zat nem bírta. Azóta áll a templom mai alakjában.

Oltárának képe Raffael híres Transfiguráratio- 
jának másolata, Lochbihler bajor festőtől.

Legutóbb, a folyó évi javítási munkák alkalmá
val a templom papi ülőhelyét alakították át nagyobbá, 
díszesebbe.

Most, a nevezetes évforduló évében új köntöst 
kapott a templom. Fehér-aranyszínekben megújulva, 
sok drága emlékben gazdagon fogadta pünkösd va
sárnapját, mikor a budapesti evangélikusok hála
ünnepre gyűltek össze benne.

Dr. G y ö r y  A r a n k a .
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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP.
János ev. 3:1—15.

Az újjászületés gondolatilag is, ggakorlatilag is 
nagyon kenéssé ismert a híveink körében. Jézus itt
járta óta Nikodénuisz módjára értetlenül kérde
zősködünk utána. Ebben azonban sok minden véde
kezés is van. mert újjászületésünk sok minden dol
gunk elhagyását kívánná.

A bűnökkel megrongált életet pedig nem lehet 
javítgatni, foltozgatni. Rongyos, sokszínű ruhában 
nem lehet a Király elé állni. »Ujjonan keh szület
netek!« Hiába a sokszáz kérdés, latolgatás, mente- 
getödzés: »ujjonnan kell születnetek/«

Hogy nem értjük az újjászületés lefolyását? Ti
tokzatos az, mint a szét járása. A Lélek, a pünkösdi 
Lélek éget. izzít, formál és ujjáteremt; romok fö
lött. dal fakad s Istent dicsőíti az uj. hívő em
ber. Isten mindig megteszi a magáét, hogy az ember 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

— Az egyetemes közgyűlés időpontját az elnök
ség október 29. napjában állapította meg- A bizott
sági ülések október 26-án kezdődnek.

— D. Raffay Sándor bányakerületi püspök életé
nek hetvenedik évfordulóján, június 12-én délután 
6 órakor a Deák-téri iskolák dísztermében az egy
házkerület, az egyházmegyék és a pesti egyházak, 
iskoláik és intézményeik képviselői egybegyülnek, 
hogy szeretettel és tisztelettel köszöntsék öt az év
forduló alkalmából. Az üdvözlés után társasvacsora 
lesz a Nemzeti Kaszinó épületében, melyre jelent
kezni 335—92 sz. telefónan lehet-

— Dr. Baltazár Dezső, a tiszántúli ref- egyház- 
kerület püspöke, most érkezett el püspöki szolgála
tának 25-ik évfordulójához. A Debrecenben tartott 
egyházkerületi közgyűlésen evangélikus egyházunk 
küldöttsége is megjelent D- Geduly Henrik és D. 
Raffay Sándor vezetésével s kifejezte testvéri kö
szöntésünket és jókívánatainkat.

— A Bpest-Simor-u. templom tornyánalk s harangi
jának felavatása június 21-én, vasárnap délelőtt 10 
órakor lesz, amelyre a közhatóságokat, testvéregy
házakat, az egyháztanács tagjait és egyházunk hí
veit örvendező lélekkel meghívja az egyházi elnök
ség. A felavatás sorrendje: 1- A felavatásra érkező 
D. D. Raffay Sándor püspök fogadtatása. 2. Gyüle
kezeti ének. Dallam: Mennyből jö v ö k ... 3. Ke
mény Lajos esperes felavatja a tornyot és a haran
got. 4- Gyülekezeti ének. Dallam: Isten felséges ado
mánya. 5- Igét hirdet: Majba Vilmos lelkész. 6. Gyü
lekezeti ének. Dallam: Kegyes Jézus-.. 7. Énekkar 
éneke. 8- Befejező oltári szolgálatot végez D. D. 
Raffay Sándor püspök. 9- Himnusz. — A torony és 
harangavatás után díszközgyűlés lesz a templom
ban, mely alkalommal a X. kér- Evang. Lelkészi 
Kör fennállásának 25 éves jubileumát ünnepli. Hiva
talos testületek és kiküldöttek megjelenésüket a X. 
kér. lelkészi hivatalban (48-7-16 sz- telefonon) szí
veskedjenek bejelenteni.

— Cegléd városa D. Raffay Sándort, a város 
szülöttét, díszpolgárrá választotta, Ugyancsak dísz
polgárrá választotta Pécel és Aszód közönsége is.

— A budapesti egyházmegye évi közgyűlését jú
nius 18-án délután 5 órakor tartja a Deáktéri le
ánygimnázium dísztermében.

— A hittudományi kar a jövő tanévre dékánjául 
lie. Dr- Karner Károly egyetemi tanárt választotta

Gödöllő. A gödöllői egyházban pünkösd hétfőjén 
harangavató ünnep volt, melynek istentiszteleti szol
gálatát Chugyik Pál esperes végezte. A harangot 
Szentessy Ferenc és neje: Danielisz Ella adományoz
ták. Az avatáson megjelent D- Raffay Sándor püspök 
is. aki meleg köszönetét mondott a példaadóan egy- 
házszeretö és áldozatkész adományozóknak.

— Presbiteri konferencia. A budapesti egyház
megye presbitereinek tavaszi konferenciája május 
29-én volt Pestszentlörincen. A bevezető istentiszte
letet és úrvacsoraosztást D. Raffay Sándor püspök 
tartotta. Az úrvacsorán a gyülekezet tagjai közül 
is sokan resztvettek. A népes konferencia hallgatói 
előtt érdekes előadások hangzottak el, melyeket fel
szólalások és élénk megbeszélések követtek. Dr- Med
dig Gábor pesti presbiter a gyületkezetben munkál
kodó presbiterről. Dr. Gaudy László az evangélium 
és az erkölcsi világrend helyzetéről, Kemény Lajos a 
nemzedékek problémájának egyházi vonatkozásairól 
tartott előadást. Délután a templomban vallásos estély 
volt. melyen Szántó Róbert mondott beszédet a ke
resztyén ember mindennapi bizonyságtételéről. Dr. 
Remport Elek költeményeiből olvasott, Háziinger La-
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josné két áriát énekelt és Weltler Jenő orgonaszámot 
adott elő.

— Budafok. A tisztújító közgyűlés az egyházköz
ség; régi presbiterét, Gömbös Gyula miniszterelnököt 
— az új templom építése körüli fáradozása és tárno- 
mogatása elismeréséül — örökös tiszteletbeli felügye
lőjévé választotta. Az egyházközség felügyelői tisz
tére, immár harmadízben, egyhangúan Macskássy 
Sámuelt, a város helyettes polgármesterét, másod
felügyelővé Szirtes Lajost, gondnokká Winter La
jost, pénztárossá Kiss Sándort és ügyésszé vitéz Dr. 
Pétery Aladárt választották meg.

— A budapesti evangélikus leánygimnázium részt 
vett a budapesti leányközépiskolák május 24-i da
losünnepén. Ének- és kamaraegyüttese bemutatta Ka- 
pi-Králik Jenő vezényletével Schütz 42. zsoltárát. 
A már többször méltatott kiváló előadás mellett fel
tűnt a növendékek fegyelmezettsége, magatartása. A 
120 tagú együttes sikere dicsőséget hozott — a sok 
katolikus, s más intézet között, mint egyedüli pro
testáns résztvevő iskola — egyházunknak is.

— A Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség 
június hó 7-én leleplezi a líceum nagynevű egykori 
tanulóinak, Berzsenyi Dánielnek és Kiss Jánosnak 
az iskola homlokzatán elhelyezett emléktábláit. Az 
ünnepi beszédet D. Kapi Béla püspök, a Líceumi 
Diákszövetség védnöke mondja., az emléktáblát át
veszi Németh Sámuel lie. igazgató- Ünnepi ódáját elő
adja Csaba József lie. tanár- Berzsenyi D.: Búcsú
zás Kemenesaljától c- költeményét Kapi-Králik Jenő 
öregdiák megzenésítésében előadja a Líceumi Ifjúsági 
Énekkar, végül az emléktábla megkoszorúzása zárja 
az ünnepélyt.

— Székfoglaló a Bpest-fasori fiúgimnáziumban. 
Május 9-én igen nagyszámú közönség jelenlétében 
tartotta meg a gimnázium dísztermében székfog
lalóját Dr. Sólyom Jenő: »A középiskolai vallásta- 
nítás reformjáról«, Levius Ernő pedig »A modern 
izzólámpáról« beszélt. A két értékes előadást a meg
jelentek nagy tetszéssel fogadták.

— Felvétel az Evang. Teol. Otthonba. Akik Sop
ronban a m. kir. ErzséDet-tudományegyetem evang. 
hittudományi karán óhajtják tanulmányaikat folytat
ón» s a Teol. Otthonban kívánnak lakni, a Teol- Ott
hon Bizottsághoz címzett kérvényüket f. év június
20-ig küldjék be az Otthon igazgatóságához (Sop
ron, Felkelö-út 42.). A kérvényhez mellékelendő: 1. 
érettségi bizonyítvány másolata; 2. önéletrajz; 3- 
orvosi bizonyítvány; 4. lelkésznek, illetve vállásta- 
nárnak bizonylata; 5. a szülő kötelező nyilatkozata 
a tartási díj pontos fizetésére és esetleges károk 
megtérítésére vonatkozólag. Tartásdíj (lakás, fűtés, 
világítás, fürdés, háromszori étkezés) évi 550 P. és 
5 P. felszerelésre, mely összeg két egyenlő részlet
ben félévenként előre fizetendő; a tartásdíjnak meg
felelő havi részletekben való fizetését az Otthonbi
zottságtól külön kell kérelmezni. A díjak fizetése 
legkésőbb augusztus l-ével kezdődik. Szegénysorsúi, 
de legalább »jó« előmenetelő s görög érettségivel 
bíró tanulók kedvezményért is folyamodhatnak: eb
ben az esetben csatolniok kell a szülök vagyoni 
helyzetét feltüntető ez évi keletű bizonyítványt. 
Végül melléklendő válaszboríték ajánlott válasz cél
jaira megfelelően felbélyegezve.

— Menjünk a Balaton mellé, Gyenesdiásna,, a »<Ka- 
pernaum«-ba nyaralni! A gyenesdiási »Kapernaum« 
lelkészüdülő 30—32 vendég kényelmes elhelyezésére 
van berendezve, de éppen ezért a lelkésztestvéreken 
kívül ezentúl fokozott mértékben vehetik azt igény
be más hittestvéreink is, akik igazi csendre s evan
géliumi lelki környezetre vágynak. Napi teljes ellá
tás díja ezen a nyáron is 3.50 P. lesz. Ebben bejnn- 
foglaltatik a lakáson kívül napi háromszori étkezés és 
egyszeri fürdésre jogosító jegy. Szobákat lefoglalni 
már most is lehet 10 P. személyenkénti biztosítéki 
összeg beküldése mellett, mlely összeg az ellátási 
díjba utólag be fog számíttatni,; Jelentkezni lehet

Menyhárt István ev. lelkésznél, Keszthely, akinek 
címére küldendő a jelentkezési díj is. Tájékoztatást 
egyébként szívesen nyújt. Dr. Deák János egyetemi ta
nár is, Sopron, Felkelő út 42.

— Olcsó nyaralás evangélikusoknak! Evangélikus 
urinők kellemes nyaralóhelyen, a Kistarcsa—zsófia- 
kertvárosi »özvegy Papnék Otthoná«-ban havi 80 
P-ért teljes ellátást kaphatnak a nyári hónapokra. 
(ötszöri étkezés, külön szoba, villanyvilágítás, vízve
zeték.) Gyermekek és özv- papnék árengedményt 
kapnak. Bővebb felvilágosítást ad: Blatniczky Pálné, 
Cinkota.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS.
A Luther Otthonba, az egyetemes egyház egye

temi és főiskolai internátusába (Budapest, VIII., 
Ollői-út 24.), a jövő 1936—37- tanévre több, tanul
mányait budapesti egyetemen, illetve főiskolán foly
tató ifjú lesz felvehető. Pályázhatnak evangélikus, 
esetleg református ifjak. A felvételi kérvény, a Luther 
Otthon szemináriumi bizottsághoz intézve, az illeté
kes egyházkerület püspökéhez folyó évi június hó 
15-ig nyújtandó be. A kérvény mellékletei a követ
kezők: 1. Születési-anyakönyvi kivonat- 2. A közép
iskola VIII. osztályáról szóló bizonyítvány, érettségi 
bizonyítvány (pótlólag is beküldhető június hó 30-ig 
közvetlenül a Luther Otthon címére), illetve, ha a 
folyamodó már egyetemet, vagy főiskolát látoga
tott, index. 3- Hatósági orvosi bizonyítvány. 4. ön
életrajz, amely a családi körülményekre, vagyoni 
viszonyokra, zeneismeretre is kitérjeszkedik. 5- Az 
illetékes lelkész által kiállítandó erkölcsi bizonyít
vány, amely a folyamodó szüleinek esetleges egy
házi szolgálatairól is megemlékszik. 6- Az atyának, 
illetve a törvényes gyámnak hivatalos kötelezvénye 
amelyben a díjak fizetésére és az okozott károk meg
térítésére kötelezettséget vállal. 7. Válaszboríték 
ajánlott válasz céljaira megfelelően felbélyegezve. A 
Luther Otthon lakásért és háromszori étkezésből ál
ló ellátásért és minden egyéb szolgáltatásért évi 
730—880 pengőt számít aszerint, hogy tagjai többed- 
magukkal, vagy egyedül laknak. Prospektussal az 
intézet igazgatósága szívesen szolgál. Budapest, 1936 
május 29. Sándy Gyula s. k. műegyetemi tanár, 
ügyvezető alelnök.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye  ̂
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, — temetkezési, 
élet, nyugdíj, baleset, tűz, betörés, gyár szavatos
ság, autó, szállítmány, jég, eső és betegbiztosításokat. 
A Jóléti Egyesület 1936. évi programníja: gondosko
dás a gyermekről! — Félvilág ősit ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
36-3-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek. _

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Az ezidei Könyvnap legkiválóbb termése;
Nyíró József: UZ BENCE. 

A székely havasokban lejátszódó regény.
Könyvnapi ára P. 3-10v könyvnap után P. 4.80

SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése
Budapest IX., Ferenc-körút 19—21.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII„ Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.



jV. évfolyam. 24. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b. 

Telefonszám: 33—5—92.
Kiadja az

ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG

EGYHÁZTÁRSADALMI, 
BELMISSZIÖI, KULTURÁLIS ÉS 
EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP. 

A szerkesztésért felelős:
KE MÉ NY LAJ OS.

Megjelenik minden vasárnap. 
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.
Postai csekk száma: 20.412- 

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLÓ

TARTALOM: Bizonyítványok. — Por Pál: Újabb „Erős vár“ fordítás és 
A középiskolai vallástanitás reformja. — Dr. Veressné Ulmer Ilona: Ki a

éves a lipcsei misszió. — Hírek.

előszó hozzá. — Dr. Sólyom Jenő: 
bűnös ? — Danhauser László ; Száz

BIZONYÍTVÁNYOK.
Június elején és közepén sorra bezárul

nak az iskolák kapui és gyermekeink ház a vi
szik az iskolai esztendő bizonyítványát. Egy 
dar)ab papír csupán ez a  bizonyítvány, de ha 
összegyüjthetnénk mindazokat, amelyeket evan
gélikus iskolák evangélikus gyermekeknek ad 
nak, érdekes és tanulságos, kép bontakoznék 
ki belőle. Sok fáradság és szorgalom, igye
kezet és hanyagság, elért, eredmények és a ra 
tás nélkül m aradt vetések mind-mind m eg
mutatkoznának. Nem csupán egy-egy gyer
meknek az előrehaladása és fejlődése tűnnék 
ki belőle, hanem képet kapnánk általában egy
házi iskoláink belső m unkájáról és értékéről is.

Mert minden bizonyítvány nemcsak a gyer
mekről, hanem az iskoláról is szól. Ezért te
kintjük olyan nagyon fontosnak azokat a  je
lentéseket, melyeket az egyházi tanfelügyelők 
az egyházmegyékben és az egyházkerületek- 
ban előterjesztenek és amelyek azután az egész 
ország evangélikus iskoláiról egybefutnak az 
egyetemes közgyűlésen. Az egyes gyermekeit 
csak az érdekli, hogy a tantárgyakból milyen 
érdem jegyet érdemelt ki, de az a kérdés, hogy 
egyházunk miért tart fenn saját iskolákat, azon 
fordul, hogy betöltik-e iskoláink azt a hivatást, 
amelyért m egalapították őket?

Ez a  kérdés újból nagyon komollyá lett. 
Az állam tovább folytatja a  felekezeti iskolák 
államosítását, sőt olyan kérdésnek újból való 
felvetése is megtörtént, amelyet pedig m ár el- 
intézettnek tekintettünk és amelyik elsőrendű 
fontossággal bír, t. i.: a jogakadém iák m eg

szüntetése, ami ellen most éppen úgy, mint 
az első kísérlet alkalmával, a  leghatározottab
ban állást kell foglalni. Egyházunk nem mond
hat le ja nevelő munkáról. Nem adhatja  fel 
egyetlen fokozaton sem annak a  szellemnek 
az ápolását, amelyre az evangélium kötelezi. 
Ez nem csupán egyházi érdek, mint ahogyain 
azt beállítani sokan szeretik, hanem olyan nem
zeti, sőt nemzetközi érdek is, melynek jelen
tőségét a körülöttünk történő események m ind
untalan igazolják. M ert akárhányféle egyéb 
okokkal magyarázzák azokat a politikai for
dulatokat és változásokat, amelyek Európa 
egyes államaiban történnek, mi erősen meg 
vagyunk győződve arról, hogy a legnagyobb 
tényezők közé tartozik egy-egy nemzetnek aiz 
életében és ennek hatásaképen a  nemzetközi 
életben is az, hogy milyen életfelfogásra, mi
lyen valláserkölcsi gondolkozásra neveltetnek 
az emberek. Azok ellen a vallástalan, istentelen, 
pogányoskodó és kommunista áram latok éis 
hatalmaskodások ellen, amelyek annyi bajt 
okoznak minden felé, nem lekicsinylendő, vagy 
megvetendő védekező eszköz m indenfajta olyan 
felekezeti iskola, amelyik különös feladatának, 
sőt hivatásának ta rtja  az általános műveltség 
szolgálata mellett erőteljes és megbízható val
lásos nevelésnek a feladatát is.

Evangélikus iskoláink összesített bizonyít
ványaiból, felekezeti iskoláinknak erről a  jelen
tőségéről és ebben való szolgálatáról most is 
nyugodtan állíthatunk ki jó bizonyítványt. Be
csülje és őrizze azért m indenki tovább is is
koláinkat. i
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Üjabb „Erős vár“ fordítás és 
előszó hozzá.

Arra kértem lapunk szerkesztőjét, aki 
m ár több cikkemnek volt szíves e hasábokon 
helyet adni, hogy »Erős vár« fordításom at k i
vételesen akkor is közölje, ha talán nem is tet
szik neki. H a más oka nem volna rá: ebben 
a publikálásban megbecsülését látnám annak 
a nagy és szívesen vállalt munkának, amel,y kö
zel két esztendő alatt csaknem minden sza
badidőmet lefoglalta. Viszont joggal félhetek 
attól, hogy az én fordításom  az első »olva
sásra« vegyes érzelmeket fog kelteni sokakban, 
m ert az eddig közhasználatban levő fordítások
tól, amelyeknek szövege szinte egy életre be
leette m agát a fülekbe, nagyon is különbözik. 
M ár nyugodtabban állok olyanok előtt, akik 
elsőre m indjárt énekelni fogják fordításom at 
s csak azután veszik bonckés alá a többi szem
pontból.

Amikor Lutherünk ezt az énekét valóban 
szerencsés ihlettel és avatott tollal m egírta, 
csak önmaga és kortárs-hívei erősítése és vi
gasztalása lehetett a  célja. Éls semmikép sem 
gondolhatott arra, hogy 400 és még több száz 
év múlva is éppen az »Ein feste Burg« lösz 
a himnuszunk akár német, akár más nemze
tekhez tartozó evangélikusok vagyunk. A mai 
m agyar fordítónak tehát ez lehet a  feladata: 
az akkori aktualitásokat elhagyva, alázatosan 
kell ragaszkodnia Luther versének nem betűi
hez, hanem mondanivalóihoz s laz eredeti vers 
lendületét m egtartva, magyaros, énekelhető 
fordítást kell adnia.

Elmondhatom  én is, akárcsak Vietórisz 
József és a többiek, hogy bár sok verset fo r
dítottam  már, »azok együtt nem okoztak any- 
nyi gondot és fejtörést (a magam részéről 
kiegészítem: és annyi műélvezetet, örömet), 
mint m aga ez az egy ének.«

Megvallom még, hogy e nemes tornába 
kétszer is belekezdtem s fájó szívvel kétszer 
dobtam el magam tól a reményt, hogy ezt a 
fordítást valaha is elfogadható módon rnegcsi- 
nálhassa|m. Azután vagy hatheti erőszakos rá- 
semgondolás után a legprózaibb munka köze
pette egyszer csak a fülembe csengett m indjárt 
a dallamával együtt az első sornak minden ed 
digitől elütő, de mai véleményem szerint is 
egyetlen legtökéletesebb fordítása: »Erős egy 
vár a mi Atyánk1« és m ár akkor tudtam, hogy 
a többi sor megoldása könnyebb lesz.

M iért vagyok oly szerénytelenül büszke 
erre a soiina? Tessék fölébe írni az eredetli 
német sort és látható, hogy ez a sor a  m agyar
ban ugyanannyi szóból áll, m int a  németben; a 
»Burg« szó alá esik a »vár« szó és a  hangjsű- 
lyos »un«-szótag alatt van a szintén nyomatékos 
»mi« birtokosnévmás. És azért »Atyánk«, mert 
akkortájt olvastam éppen ebben a  lapbian, 
hogy Isten az Újszövetségben csak így jelenik

meg. Vietórisznál az első sor így szól: »Etrőls 
vár mik az Úristen«, ami egészen mást mond, 
mint az eredeti: »Erős egy vár a mi Isten;ink.«

M ár előbb rájöttem (figyeljék jól meg 
az ezután kísérletező »Erős vár« fordítók!); 
minden versszak 1. és 3. sorának 4. és 6. 
szótagjával, minden versszak 2., 4. ©s
utolsó sorának utolsóelőtti szótagjával va
lamint az 5. sorok 3. szótagjával a
m agyarban új szónak kell kezdődnie! Eze
ken a helyeken a németben is hangsúlyos szó
tag van! Tehát rossz sorok Vietórisznál a kö
vetkezők (ha énekeljük, azonnal észrevesszük):

S ha e világ örr/öghada,
Mind haszta Ián riasztana,
Egy puszta szó ledönti,
Csak ő segít mi/tz/ tunk,
Legyőzzük ellem/zket,
H a kérded, ki az?,
Miénk a menny őrökké, stb.

A németben lehetnek ilyen sorok:
W ir sind gar bald ver/oren,
Und wolt. uns gar ver schlingen,

mert, a németben nem az igekötő, haniem a  
szótő a hangsúlyos, de a m agyarban az ige- 
kötőn, illetve a szó első szótagján van a hang
súly.

Általában az az »Erős vár« fordítás lehet 
a legjobb, amely á  legtöbb szóból áll. A német
ben is ez az erős tagoltság ad a V ersinek 
bizonyos keménységet. »Und wenn die Welt 
voll Teufel wär« 8 szótagot 7 szó képvisel! 
Eltekintve a gyönyörű alliterációtól, amelyet 
a m agyarban visszaadni lehetetlen (a jambus 
itt sem stimmel!) én 5 szóval tudtam  c s a k  ki
hozni ezt a sort.

Németországi orgonistától még nem h a l
lottam játszani az »Erős vár«-t, de meg vagyok 
győződve arról, hogy az első sornál nem az 
első szótagot (Ein) nyomja meg! erősebben, 
hanem a másodikat(fes-). De a  magyar kánto
rok — azért m agyar emberek — akaratlanul is 
m ár az első szótagnál belevágnak, ami érthe
tő is, mert »ZTrős egy vár a mi Atyánk!.«

Most pedig egy-két »merészségemet« pró
bálom m egindokolni:

A »Der H err Zebaoth« sort így fordítot
tam: »A Szabadító«, mert aki a Seregek Ura, 
verhetetlen, az Salvator, Szabadító, felszabadít 
bennünket, »Und ist kein andrer Gott« =  más 
Isten meg nincsen, tehát »Követnünk csak Őt 
jó.« »Ein W örtlein kann ihn faellen« sorra 
több, az éneklés szempontjából jó fordításom 
van: Lesújthatja m ár egy szó, Porba döntheti 
egy szó, Csak egy szó. és m ár vége.

A 3. versszak első négy sorára van egy 
szabadabb fordításom  is, amelyet elejtettem, 
bár ma jól hangzana:

S ha e föld minden ördögét 
Ránk is zudítnák orvul,
Oknak ez, félnünk, nem elég,
A kár hasznunkra fordul.
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»Umd kein Dank dazu haben-« sornál azt 
hiszem ráhibáztam  a legjobb m agyar fordítás
ra: »Rá meg érdem ük nincsen« s noha a rim 
is jó, mégis az egyszerűbb emberek által é rt
hetőbb »Közük hozzá mi sincsen« sor mellett 
döntöttem.

Egyéb megjegyzéseim talán majd más al
kalommal lesznek. Mindenesetre osztom annak 
a hozzászólónak a nézetét, aki azon a vélemé
nyen van, hogy addig is, am íg egy valakitől 
kaphatunk mindenki által elfogadható ford í
tást, a már meglévőkből kellene egyet össze
állítani, mert a jelenlegi helyzet tarthatatlan. 
A magam részéről természetesen jólesne, ha 
pár soromat elfogadnák, de munkám akkor se 
veszett kárba, ha csak a  fentebb elm ondottak
kal is sikerült az ügyet előbbre vinnem.

Amikor még sajnálattal reklamálom, hogy 
kiváló egyházi zenészeink részéről mindeziide- 
ig még senki sem szólt a kérdéshez, noha bi
zonyéira fontos és megszí viel és re való tám o
gatásokat és ösztönzésieket kaphatnánk tőlük, 
bátor vagyok az alábbiakban bemutatni az én 
Erős vár« fordításom at:

Erős egy vár a mi Atyánk,
Jó menedék s jó fegyver; .
Velünk van Ő és vigyáz ránk,
Bármily balsors is verjen.
Az ős ellenség 
Most is hiszi még,
Hogy erőszakkal 
S ezer fondorlattal 
Rajtunk is ú rrá  lehet.

E rőnk e harcban mit sem ér,
H am ar semmivé lennénk;,
De harcol értünk oly vezér,
Kit Isten rendelt mellénk.
Ki ez, nem tudod?
Jézus Krisztusod,
A Szabadító,
Követnünk csak Őt jó,
Vele biztosan győzünk.

S ha e föld minden ördöge 
Ránk is törne, hogy elnyel,
A szívünk miért remegne,
Mi nyerünk és nem ő nyer.
Földi hatalom 
Bárhogy támadjon,
Nem a •hat sokit,

• Sorsa a kárhozat,
Csak egy szó és m ár vége.

Az Igét, jobb, ha nem bántják,
Közük hozzá mi sincsen.
Üdvöt és áldást csak ránk ád,
A Szentlélek-Uristen.
Vagyont, életet,
Asszonyt, gyermeket 
Mind elvehetik,
Mit érhet ez nekik,
Mégis miénk lesz a Menny.

P o r  P á E

A középiskolai vallástanitás 
reformjához.

(Folytatás.)

2. A tananyag.*
A középiskolai vallástanítás anyagának világ

szerte állandósult kerete: Szentírás, egyháztörténe
tem, rendszeres keresztyén tanítás. E keret szabta 
meg az 1911-i tantervet, és e tekintetben ma sincs 
változtatni való.

De ez a keret igen tág; jó tantervre van szük
ség, hogy kidomborodjék, mit kell elsősorban ta
núm. Es a tanterv feladata megállapítani azt is, 
hogy milyen szempontból kell tanítni a kiválasztott 
anyagot. Az a kérdés már most, vájjon azi 1911-1 
tanterv olyan válogatást végzett-e és olyan szem
pontot alkalmazott-e az anyag kezelésében, hogy 
megtarthatjuk-e. Aki benne él a vallástanítás szol
gálatában, az több-kevesebb reformot régóta nél
külözhetetlennek tart, legfeljebb a sürgősség tekin
tetében oszlik meg a vélemény. A reform égető 
szüksége elöl azonban nem lehet azzal az érveléssel 
kitérni, hogy ezt mondjuk: rossz tantervvel is lehet 
jól tanítni, viszont majd jó tantervvel is fognak 
rosszul tanítni. A tanításnak a tantervtől való füg
getlenségéről csak akkor lehetne beszélni, ha egyálta
lában nem lenne tanterv. Vagy felfüggesztjük a 
régit és akkor tanít minden vallástanár a legjobb 
meggyőződése szerint, vagy pedig megreformáljuk a 
tantervet, hogy ennek alapján készült új, ill. át
dolgozott könyvekből minden tanuló jó vallások
tatásban részesüljön.

Annak igazolására, hogy a tantervben kijelölt 
szempont mennyire meghatározza a tananyagot, két 
példát hozok fel. Ezek egyúttal eldöntik azt is, 
van-e szükség a tanterv gyors revíziójára.

Az 1911-i tanterv az I. osztályban az Ószövet
ségből elsősorban élet és jellemképeket óhajt kie- 
emelni. Ennek megfelelően »Kain és Ábel« jogosan 
tanítható ma úgy, hogy kimarad a szentírási tör
ténetből ennek a magva: I. Mózes 3:6—7. »Monda 
az Ur Káinnak: Miért gerjedtél haragra? és miért 
csüggesztetted le fejedet? Hiszen, ha jól cselekszel, 
emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a 
bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; 
de te uralkodjál rajta.« Kérdem, szabad-e a vallás-* 
tanárra bízni, hogy tanítsa vagy ne tanítsa ezt? 
Hiszen azzal, hogy Kain gyilkosságát tanítjuk, még 
semmiképen sem végzünk vallás-tanítást, ellenben, 
ha Isten bűntől óvó igéjét tanítjuk, akkor teljesít
jük igazi szolgálatunkat.

Még világosabb, még könnyebben felfogható a 
szempont fontossága József történeténél. A mai tan
terv szerint jellemképet kell tanítnunk. Közöljük 
tehát József jellemét. A helyett, hogy azért tanít
nánk e bibliai történetet, ami miatt a kinyilatkoz
tatás könyvébe is belekerült. József hosszú törté
netének minden részlete erre az igére vonatkozik és 
ebből nyeri t*égső értelmét: I. Mózes 50,20- József 
ezt mondja bosszújától félő testvéreinek: »Ti go
noszt gondoltatok ellenem, de Isten &zt jóra szánta.« 
Ha elhagyjuk ezt az igét, akkor méltán kifogásolják 
némelyek az ószövetségi történetek tanítását, mond
ván, hogy jellemképzésre nem alkalmasak. Persze, 
hogyr nem. Az ószövetségi történeteket úgy kell ta
nítni, hogy maradjon meg Isten középpontjukban,

Mind a két példát a középiskolai tananyag ele
jéről vettem annak szemléltetéséül, hogy nem kelj 
nagy területet bejárnunk a reform sürgősségének 
igazolására.

Az anyag elrendezésében két általános szempon
tot kell érvényesítenünk. 1- A középiskola kapjon

*) Előadás a Lelkészegyesület (MELE.) budapes
ti konferenciáján 1936. május 13-án.
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olyan tantervet, hogy a megfelelő fokú Iskolákban 
is alkalmazható legyen. A négy alsó osztályé le
gyen egyúttal a polgári iskoláé, a négy felsőé a 
kereskedelmié és így tovább. 2- Az osztályok lehető
leg páronként kapják az anyagot, arra való figye
lemmel, hogy tanulóink többsége valószínűleg ösz- 
szevont osztályokban kapja azt. Elkerülhetetlen, hogy 
előnyben ne legyenek azok az iskolák, amelyekben 
szabályosan: osztottan történik a vallástanítás. Mégis 
vigyáznunk kell az osztályok összevonásával előálló 
szükségletre.

Nem foglalkozom az énekek tanításával, mert 
helyesnek tartom a régi tanterv idevonatkozó rendel
kezését: legyen éneklés minden osztályban, a négy 
alsó osztályban meg szövegtaníttatás is.

I—II. OSZTÁLY.
A régi tanterv szerint az I. osztályban a tárgy: 

Ószövetségi élet és jellemképek s tanítások, különös 
tekintettel a Megváltó eljövetelének előkészítésére, 
a Il-ban: Jézus élete és tanítása. Az anyagnak 
nagyjában ugyanannak kell maradnia, de más fel
fogásban és más beosztással. Három érdek is kí
vánja, hogy párhuzamosan tanítsuk a két Szövetsé- 
séget. 1- Így nemi lesz olyan tanév, amelyben csak 
ószövetségi anyagot közlünk. 2- Jobb lesz az arány 
az ó- és újszövetségi anyagmennyiség között. Ez 
az érdek nem érinti az Ószövetség fontosságát, — 
magyar evangélikus egyházunkban nem kell jelen
leg bizonyítanunk az Ószövetség nélkülözhetetlen
ségét. De mivel itt is meg kell alkudnunk a hely
zettel, az idő korlátozottságával, az Újszövetség 
arányosabb tanítása érdekében meg kell szűkítenünk 
az ószövetségi anyagot. 3- Elkerüljük azt a furcsa ál
lapotot, hogy a tanulók nagyobb része előbb tanulja 
az Újszövetséget és később az Ószövetséget. Úgy 
érzem, ez a harmadik érdek dönti ei végkép, kell-e 
ragaszkodnunk a történeti egymásutánhoz. Amíg a 
kivitelben fikció marad az Ószövetség és az Új
szövetség tanításának egymásutánja, amíg nem lehet 
mindenütt megvalósítani az I—II. osztály osztott 
tanítását, addig ne kösse kezünket gúzsba a históriai 
gondolkodás.

Az I—II. osztály anyagának központi tárgya le
gyen Jézus Krisztus euapgélioma. Az anyag elren
dezésének főszempontja mind a két évben az üdv
történet úgy, amint az számunkra az egyházi esz
tendőben elevenedik meg. Tehát nem könyvszerű üdv
történetet fogunk közölni, olyant, amilyent a tanuló 
ezen a fokon úgy sem tud felfogni, hanem megele
venedett üdvtörténetet, olyant, amilyent a tanuló 
átélhet. Vagyis az ünnepekhez igazodunk- Egyéb
ként az ányag szétosztásában érvényesített vezető 
szempontot leginkább így fogalmazhatom meg: 1.
o.: Jézus Krisztus megváltói műve; II- o.: Jézus 
Krisztus és a világ. Ez a szempont természetesen el
sősorban az újszövetségi anyag kiválasztásában ér
vényesülhetett, az ószövetségiben kevésbbé. Ezen az 
anyagon kívül pedig fel kellett venni az I. o-ba 
egyebet is, azzal a gondolattal, hogy ez a bevezető 
tanulnivaló osztatlan tanításnál minden évben sze
repelni fog.

1. év- Istentisztelet, igehirdetés, Szentírás, evan- 
géliom, »evangélikus keresztyén«. Közben: a 12 éves 
Jézus. — Imádságok: reggeli, esti, alkalmi, isten- 
tisztelet előtti és utáni(!). Az imádkozás általában. 
— A Miatyánk magyarázata a Kis Kátéból. — Köz
ben előkészítés okt. 31-re, itt esetleg Gedeon- — 
Halottak vasárnapja előtt fiuknak: a naini ifjú, le
ányoknak: Jairus leánya.

E példával kapcsolatban említem meg annak 
szükségét, hogy mindenféle anyagnál tekintettel kell 
lenni arra, fiúkat vagy leányokat tanítunk-e. A 
könyv közölje párhuzamosan az alkalmas története
ket. ; j

Ádventben: Ábrahám, messiási próféciák, Jézus 
születése, napkeleti bölcsek.

Karácsony után husvéthoz kell igazodni és a 
szerint, hogy korán vagy későn van-e, rugalmasan

kell bánni a következő anyaggal: Jób, példabeszédek, 
zsoltárok; Mózes története abból a szempontból, ho
gyan szereti Isten a folyton gonosz vá
lasztott népet; Jézus küzdelmes munkája, a nép 
hamis várakozása, harc az írástudókkal, a történetek 
közül pl. a száradtkezű meggyogyítása, a tíz bél- 
poklos, a gazdag ifjú; a szenvedéstörténet a mel
lékalakok nélkül.

Husvét Után: az ószövetségi üdvtörténet össze
foglalása a£ elemi iskolában tanultak felhasználá
sával; az ószövetségi nép felbomlása: Jézus Krisz
tus mennybemenetele; a Szentlélek kitöltése.

2. év. Törvényadás, a tízparancsolat magyarázata 
a Kis Kátéból. A Hegyi Beszéd; közben szemlélteté
sül példázatok rugalmasan, pl.: Máté 6:19—21-hez 
a nagy vacsora, Máté 7:1—5-hoz az irgalmatlan 
szolga.

Ádventben: teremtés, bűnbeesés, Kain bukása, 
vízözön, Bábel; — Isten új teremtése, Isten orszá
gának »közelsége«, Keresztelő János, Krisztus újra 
eljövetele (a 2. ádv- vasárnaphoz kapcsolódclagj, 
a reformáció, az evangélikus keresztyénség jelszava- 
»isten igéje örökké megmarad«; új ég — új föld 
teremtése, az árvákra, szegényekre gondolva: Jel. 
21,4.

Karácsony után: (újra husvéthoz igazodva) pél
dázatok; mint kegyes, mégis bűnös emberek: Sá
muel, Saul, Dávid, Salamon; a szenvedéstörténetből: 
Júdás, Pilátus, Péter.

Husvét után: a próféták tanítása; Jézus életének 
és művének összefoglalása. Pünkösdhöz igazodva; 
az apostolok, különösen Pál, gyülekezeti munkások, 
pl. István, Tábitha.

Ez a vázlatos terv természetesen csak szerény 
kísérlet akar lenni abban az irányban, hogy a mai 
tanterv hibáit kiküszöböljük.

III. OSZTÁLY.
A mai tantervvel egyezően egyháztörténetéin ta

nítandó, de érvényesíteni kell azt a Kívánalmat, 
hogy kor- és életrajzokat adjunk, ne genetikus tör
ténelmet. Szükséges még, hogy a magyar egyház
történelmet beleillesszük az egyetemesbe. Végül: az 
anyagnak legalább egyharmad részét a jelenkor ad
ja; hogy ezt a részt egyházrajznak nevezzük-e el, 
mellékes; az a fontos, hogy azok is tájékozódjanak 
a jelenben, akik csak négy középiskolai osztályt vé
geznek.

Hangsúlyoznom kell nyomatékosan,' hogy nem 
példaképszerü jellemrajzokat kell nyújtanunk, ha
nem valóságos keresztyén életek rajzát; ne az em
ber legyen az egyháztörténelem tanításának tárgya, 
hanem Krisztus evangéliomának története. Ennek 
megfelelően elkerülhetetlen, hogy könnyen felfog
ható összefüggést, áttekintést is tanítsunk az Egy
ház eredeti értelemben vett katolicitásának megsej
tése céljából.

A nagy anyagból hozzávetőlegesen a követke
ző fejezeteket ajánlom: Apostolok,. különösen Pál. 
Vértanuk, pl. Ignatius, Polykarpus- Az Egyház élete 
az első századokban, az Újszövetség létrejövetele, 
istentisztelet, az Apostoli Hitvallás. Államvallás — 
szerzetesség. Augustinus — Nursiai Benedek- A ke
resztyénség terjedése, mint misszió. A magyarság 
ú. n- megtérése. A romlás, különös tekintettel az 
istentiszteletre és tanításra (a szervezet romlása, 
tehát a pápaság története is a tiszta tanítás, az 
evangéliomhirdetés szempontjából tárgyalandó!). Asz- 
sziszi Ferenc; a reformáció kísérletezői. Luther, sze
mélye, műve, hatása (nem pedig a németországi re
formáció). A Kis Káté jelentősége- Pévai Mátyás. 
Kálvin. A magyarországi prédikátorok és pártfo
góik. Thurzo György. Az erdélyi fejedelmek szol
gálata. Gusztáv Adolf, Gerhardt Pál- Gályarabok, 
iskolák (tanulók) küzdelme. Petrőczi Kata Szidónia. 
A XVIII. századi élet, a pietisták szolgálata. A Tü
relmi Rendelet hatása. A XIX- századból: Székács 
József, Wiehern, Ruotsalainen Pál. Belső és külső 
misszió. A mai helyzet rajzánál különös figyelmet
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D. D.tRaffay Sándor bányakerületi püspök 
az év június 12-én töltötte be életének 70-ik, 
lelkészi szolgálatának 45-ik és püspöki szolgá
latának 18-ik évét.

fordítsunk az elszakított területeken élő evangéli- 
kusságra. Ajánlatos a helyi egyháztörténetben való 
tájékoztatás.

IV. OSZTÁLY.
Marad tárgyául a keresztijénség rendszeres taní

tása. Itt nagyon fontos, hogy érvényesüljön az új 
Luther-tanulmányozás minden eredménye. így pél
dául az ú. n- erkölcstant szervesen bele kell illesz
teni az ú. n- hittanba, amivel együttjár majd, hogy 
nem erénytant fogunk tanítani. Ezen a fokon arra 
kell törekedni, hogy mindent a tanulóra vonatkoz
tatottan nyújtsunk, tehát pl. a keresztyén életet 
ne elméleti síkban tanítsuk, hanem a tanuló akkori 
szükségletének megfelelően. Ebbe az osztályba tar
tozik a Kis Kátéból az Apostoli Hitvallás, a ke- 
resztség és az úrvacsora.
(Folyt, köv.) S ó l y o m  J e n ő  dr.

M e g j e g y z é s .  Az I. közlemény 3. bekezdésé
nek 6. mondata helyesen így hangzik: »Meg kell 
már végre látnunk, hogy az evangélikus keresz- 
tyénség nem a kultúra egyik része, stb.«

Amikor Istenre gondolunk, a tértől és az 
időtől el kell tekintenünk, mert a mi Urunk és 
Teremtőnk kell, hogy magasabbrendű legyen, 
mint a tér, az idő és a teremtettség.

Luther.

Ki a bűnös?
(Folytatás.)

Sehol semmi védelem, semmi biztos me
nedék. Valami sejtelemszerű hang ugyan igyek
szik kivezetni ebből a szörnyű káoszból. M int
egy félálomban hallja a vallástanórákon el
hangzottakat,, emlékszik szép cserkészünnepé
lyekre, de neki soha se n volt elég elhatározó 
képessége azok közé állni, Es am ikor a leg
eik) nzottabban keres., akkor fogja meg kezét 
az az ügyes agitátor, aki olyan mesét mond, 
hogy a fia'al csillogó szemekbe visszatér a 
rég kialudt lelkesedés lángja,, úgy érzi, m eg
találta önmagái, hivatását, céljait. Hiszen most 
arról beszélnek, hogy • van egy olyan állam 
forma, amelyben mindenki boldog. Ha az m eg
valósulna,, nem lenne igazságtalanság, szegény
ség, egyenlőtlenség, nem lenne gazdasági vál
ság, túlhajszolt munka, nem lennének korlá
tok, szabályok, nem volna könny többé. A 
szegény lenne az úr, a diák nem félne tanár
jától, nem kellene szülői engedély semmihez, 
olyan lenne akkor az élet, mint a mesékben. 
Ezt a csodálatos országot hívják kommunista 
államnak.

A gyermek, az ifjú lelke lelkesedni kész, de 
kritikai érzéke hiányzik. Nem veszi észre, hogy 
ez az elgondolásaiban megnyerő eszme milyen 
hamis alapokon nyugszik. Hogy ellenkezik az 
emberi természettel az abszolút egyenlőség, 
hogy vannak képességeik által vezérré ütött 
emberek, hogy az anyagi egvszíntre hozás 
megöli az ipar fejlődését. A verseny kizárása 
elpusztítja a haladást, az egyéni érvényesülő- 
megszüntetése tönkreteszi az egyéni életet é̂  
az embert, az egyént béklyóba kötve csak 
gépként szolgálhat az ember a köznek. Ennek 
az állam form ának elvei szerint nincs felettünk 
égi hatalom, nincs isteni Gondviselés. Tehén 
megfosztja az embert egyik legnagyobb kin
csétől, a hitétől. Megfosztja attól, hogy im ád
kozni tudjon. És mit ad helyette cserébe? E l
törli az országhatárokat, tehát megöli a másik 
szent.érzést is, a hazaszeretetet. M ert az, kinek 
az egész világ a hazája, annak nincs hazája. 
A szülői tekintély lerombolásával a hála érzé
sét szakítja ki a szívekből. Ha összetöri a csa
ládi életet, megszűnik az anyai szeretet, a test
véri ragaszkodás, a gyermeki rajongás. Nincs 
Isten, nincs haza, nincs család. De hát akkor 
mi van? Gépszerű élet, gyűlölködés, szerepek 
kicserélődése, oda nem valók vezetőszerephez 
jutása, felfordult rend, vergődés, a lélek teljes 
megölése.

Ha mi ezt a nevet — kommunizmus — 
halljuk, a kezünk rémült szorítással kulcsolodik 
össze. Lelkünk előtt elvonulnak azok a ször
nyű hónaj)ok, amikor m ár élveztük ennek a 
mesebeli államform ának rémtetteit. Borzadva 
emlékezünk a tanácsköztársaság ítéleteire, a 
kínzásokra, a nyomorra, a suttogva kiejtett
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szavakra, a gyötrődésekben eltöltött éjszakák
ra. De nem is kell visszamennünk a 17 évvel 
ezelőtt történt eseményekhez, most is vergődik 
egy nép e téveszme karmaiban. A mjeg- 
gyilkolt milliók vére mondja el, milyen a szov
jet államforma. A koldusbotra jutott tömegek 
beszélhetnének az ottani egyenlőség áldásai
ról, a minden ideáljuktól megfosztott lel
kek fogcsikorgatva átkozhatják elkárhoztatá- 
suk okozóját. És am ikor így magunk elé idéz
tük a kommunista államnak számunkra elret
tentő képé', még jobban elszorul a szívünk a 
kommunista diákmozgalom miatt. Milyen ke
servesen hosszú utat kelleti , azoknak a fiatal 
lclkeknek megtenni, amíg idáig jutottak? Meny
m i kiábrándulás, mennyi csalódás után ke
rültek ők azoknak a lelketlen agitátoroknak 
a kezébe? A fiatalság a bűnös ezért?

Ha az édesapa a napi fáradság után egy 
kis áldozattal ugyan, de érdeklődnék fia el
foglaltsága iránt, ha a becsület útjáról soha 
sem térne le, ha fia benne láthatná, a legiga- 
zabb és legférfiasabb férfit, akkor nem ju t
hatott volna a rendőrség őrizetébe. Ha az édes
anya minden lélekőrlő robotja mellett sem 
lenne erélytelen akkor, mikor szükség van szi
gorú szóra és nem lenne idegesen leintő, am i
kor a leggyengédebb m egértésre van szükség, 
ha barátnője tudna lenni lányának, akkor nem 
kerülhetett volna leánya a letartóztatottak kö
zé. Ha a fodrász, kozmetikus, szabó helyett 
megbeszélné leányával azokat az édes, apró 
titkokat, amik felejthetetlenek a nő egész éle
tében, ha nem bízná idegenre az U r legszen
tebb ajándékát, a gyermeket, akkor nem lenne 
alkalma leányának sem anyja tudta nélkül tit
kos társaságok tagjává lenni. Ha a tanár a 
sok m unkája mellett is szakítana m agának 
időt, hogy akár az iskolai időn túl is belenézzen 
tanítványa leikébe, megismerje magánéletét, 
nem döbbenhetne tudtára annak, hogy nap-nap 
után együtt van tanítványaival és fogalm a sincs 
arról, hogy azok lelkét mi foglalkoztatja. T a
lán ha ő tudott volna több lelkesedést, több 
szere tetet belevinni tanításába, nem jutott vol
na eszükbe tanítványainak máshol keresni a 
vezért.

Bűnös a társadalom, mindent m egbénító 
közönye. Bűnös az a társadalom, amely a m a
ga önző érdekeiért eltipor minden útjába ke
rülő eszmevirágot, mindent, ami áldozatot kérne 
tőle. Bűnös a társadalom, amely gondolkodás 
nélkül tör pálcát a kis emberek botlásai fö
lött. Bűnösek a nagyképű látszatkeresésbe ful
ladt, egyesületek, amelyekben nincs meg az 
őszinte lélekmunka.

Ez a szomorú eset, amelynek m indnyá
junkat gondolkodóba kell ejtenie, keserves ta
nulság arra, hogy sok mindenen változtatnunk 
kell.

A szülőknek nem szabad elfelejteni soha, 
hogy a gyermeknevelés a legszentebb feladat 
a világon, hogy nekik gyermekeik leikéért, szá
mot, kell egykor adni Annak, Aki rájuk bízta

teremtményeit. Az apa példájának nemesnek 
kell lennie, minden cselekedetében az a gon
dolat vezérelje, hogy a világon a legszigorúbb 
bíró: saját gyermeke kíséri figyelemmel. Az 
anya akkor vétkezik a legnagyobbat, amikor 
ledönti gyermeke szívében a hófehér oltárt, 
amelyen csak az édesanya áll és amely oltár 
az élet minden körülményei között vigaszt és 
bátorítást nyújt. Az anya lelke örök védőpa
lástként kell, hogy álljon gyermeke fölött, 
az ő megértő, áldott szavai elkísérik gyerm e
keit egész életükön át.

A tanár próbálja meg az emberfelettit és 
minden túlfeszített m unkája mellett is, ne csak 
tanára, hanem vezére, barátja  is legyen ta
nítványainak.

Ks mi mindnyájan legyünk őrök a társa
dalom zeg-zúgos őserdejében. Vigyázzunk azok
ra, akiket az élet szeszélye mellénk helyezett, 
akik körülöttünk élnek. Életünkkel, példaadá
sunkkal, munkánkkal, hitünkkel feltétlenül célt 
érünk. Törődjünk a más bajaival is. Ne legyünk 
közönyösek. És soha se törjünk pálcát afö
lött, aki esetleg m ár-m ár elvesztette a talajt: 
a lába alól, hanem akkor fogjuk m eg a kezét és 
vigyük magunkkal, amikor még nem késő.

De az ifjúság sem várhat mindent mástól. 
Az ő számára is tanulságul kell, hogy szolgál
jon ez a szomorú példa. Látnia kell, hogy a 
titkos, tilos útakon való járás sohasem vezethet 
jóra. Becsületes, komoly munkával teremtheti 
meg m agának a jobb, az új világot. Becsületes 
munkájához Isten áldását kell kérnie. Amíg 
a maga kenyerét megkeresheti, addig szülei 
tám ogatását kell kiérdemelnie. A sok hangzatos 
jelszó ne tévessze meg az ifjúságot. Az új 
életet kezdő fiatalság zászlaján csak eẑ ek a 
szavak lehetnek: Isten, Haza, Becsület, Munka 
és Szeretet.

D r. V e r e s s  n é  U ip ie  r I lo n a .

Száz éves a lipcsei misszió.
A lipcsei misszió az elmúlt héten ünnepelte fenn

állásának 100 éves jubileumát. Már hónapokon ke
resztül készülődtek erre a ritka szép ünnepélyre. 
Az 1936. esztendő a hála és a visszaemlékezés jel
szava alatt folyt, mely ezekben a napokban érte el 
legünnepélyesebb szakaszát. Mi sem mehetünk el 
szótlanul e jubileum mellett, mert a magyar evan
gélikusok éppen a lipcsei misszióval tartanak fenn 
eleven kapcsolatot. Magyarhoni ev- külmissziói egye
sületünk ugyanis önálló munkást eltartani és benn
szülött munkát folytatni nemi tud még, azért a lip
csei misszióhoz csatlakozott, azt filléreivel támogat
ja és onnan segítséget és erősítést kap. Nemcsak 
azért örülünk, hogy van még ezen a világon intéz
mény, mely 100 éves jubileumot tud megélni, nem 
is csak azért, mert voltak emberek, akik minden 
időben életük feláldozásával engedelmeskedtek Isten 
missziói parancsának, nem is csak azért, hogy In
diában és Kelet-Afrikában számtalan virágzó ke
resztyén gyülekezet hirdeti és dicsőíti Isten szent 
nevét, hanem főleg azért ünnepiünk és örvendezünk, 
mert Isten Ígéretei váltak valóra. Újra egy bizony
ságtétel a viló ĵ szemében, hogy Isten élő Isteij, ha
talmas Isten és ígéretét megtartó Isten. Az élő Istené
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a dicséret egyedül. A 100 év történetét már azért 
is jo végigolvasni, hogy lássak, milyen csodálatos 
emberi akadályokon és nyomorúságokon, milyen vi- 
lágkriziseken és eszmeáramlatokkal szemben végezte 
Isten az ö munkáját. Aki törékeny, bűnös emberi 
szíveket is meg tudott erősíteni ebben a hűséges 
missziói munkában, az hatalmasan előre vitte a 
lipcsei misszió munkáját is 100 év alatt. Isten újra 
beváltotta ígéretét, amis Ésaiás által üzent nekünk: 
»Az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér 
vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit 
akarok...« (Es. 55:11.) Nem az történt a misszió 
életében, amit a vezetők és egyes szürke névtelen 
munkások akartak, hanem amit Isten akart. És így 
van ez jól. Hűséges emberi munkákon, intézménye
ken és jubileumokon keresztül lássuk meg mi 
is az élő Istent és a szavát megtartó Istent, akit 
a lipcsei misszió 100 éves jubileumáért is áldunk.

D a n h a u s e r  L á s z l ó .

H Í R E K .
n n i i i im i i i i i i i i i i i i

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 1-SŰ VASÁRNAP.
Lukács ev. 14:16—24.

Csendesen szétküldik a meghívókat s alul rá 
van írva: a meghívó neve: Isten, a kegyelem ki
rálya. A meghívó levél sok mindenről tájékoztatja 
az embereket s ebből minduntalan kicsendül az a 
szó: azért jöjjetek, mert bűneitekre csak itt kap- 
! tut tok bocsánatot. Ezért húzódnak annyira és men- 
tegetödznek az anyagi és szellemi »előkelők«, akik 
félnek a »ki tudja milyen« társaságtól.

Öli, ha tudnák, hogy bezárt kapun milyen szo
morú hiába kopogni. ■.

—- D. D. Raffay Sándor püspök ünnepléséről, 
mely lapunk kinyomatása idején, pénteken este tör
ténik, következő számunkban adunk részletes tu
dósítást.

— A sámsonházi egyházközség június 14-én 
iktatja lelkészi állásába D. Kovács Sándor püspököt, 
akit lelkészéül meghívott, felügyelőjévé Dr. Sztra- 
nyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőt, másod- 
felügyelővé pedig ifj. Dr- Sztranyavszky Sándort

— A bányai egyházkerület közgyűlését az elnök
ség szeptember hó 25. napjára hívta egybe-

— Száz éve annak, hogy Berzsenyi Dániel és 
kilencven éve, hogy Kiss János dunántúli evangélikus 
szuperintendens és költő meghalt. Mindketten a 
soproni evnagélikus líceum tanítványai voltak. Az 
évfordulóra a líceum diákszövetsége az intézet hom
lokzatán domború emléktáblákkal örökítette meg 
emléküket. Nagy ünnepségek között avatták fel az 
emlékműveket. A bevezető istentiszteleten D- Ko
vács Sándor hirdette az Igét. Azután az evangélikus 
diákszövetség Töpler Kálmán ny. polgármester el
nöklesével közgyűlést tartott, amelyen köszönetét 
szavaztak Merész Károly tanárnak, az emléktáblák 
megalkotójának. Az ifjúsági énekkar Hiszekegye után 
D. Kapi Béla püspök mondott emlékbeszédet. Német 
Sámuel igazgató az emlékműveket szép fogadalom 
kíséretében vette át. Csaba József tanár nagysikerű 
ünnepi ódája után dr. Héring Zoltán a diákszövetség 
nevében megkoszúzta az intézet hősi halottainak 
emléktábláját, majd a Himnusszal fejeződött be az 
ünnepély.

— Nyíregyháza. A nyíregyházi evangélikus Kos- 
suth-reálgimnázium. kétnapos ünnepség keretében ün
nepelte hetvenötéves fennállását. Az ünnepséget tor
naverseny vezette be, majd este a gimnázium nö

vendékei lampionos szerenáddal járták be a várost. 
A vasárnapi ünnepségek során D. Geduly Henrik 
püspök^ megáldotta az intézet új selyemzászlóját, 
majd Tóth István festömüvész-raztanár Kossuth 
Debrecenbe való bevonulását ábrázoló falfestményét 
leplezték le. Az ünnepi beszédet Vietarisz József 
főigazgató mondotta. Délben az evangélikus temp
lomban közgyűlés volt, amelyen az ünnepi beszédet 
Duszik Lajos miskolci esperes, öregdiák mondotta.

— A lipcsei misszió 100 éves jubileumáról a kül- 
misszió barátai az Ullöi-úti imateremben megemlé
keztek. Broschko G- Adolf, Rimár Jenő és Danhau
ser László rövid felszólalásokban ismertették a lip
csei misszió múltját és jelenlegi helyzetét. Utána 
Torda Gyű a dorr.onyi le’kész írásmagyarázatot tartott.

— Csanád-csongrádi egyházmegyei hírek. Június 
?-én Mezőhegyesen egyházmegyei konferencia volt. 
Délelőtt az egyházmegyei nőegyletek, leányegyletek, 
lelkészek, tanítók és tanítónők tartottak konfe
renciát, amelyen a következő előadások voltak: 
»Evangélikus női ideál« (Egyed Aladár), »Mit te
hetünk ennek megvalósítása érdekében falun« (Jan- 
cso Bertalan), »Mit tehetünk ennek az ideálnak a 
megvalósítása érdekében városban« (Brachna Gábor).

- Délután istentisztelet volt, amelyen az igehir
detést Kertész Ferenc végezte. Istentisztelet után 
az egyházmegyei leányegyesületek tagjai számára volt 
konferencia a következő előadásokkal: »A múlt örök
sége« (Benkóczi Dániel), »Jelen harcai (Szabó Ma
rianna), »A jövő Ígéretei« (Kékén András). A kon
ferencián tíz gyülekezet képviseltette magát mintegy 
kétszáz taggal. A szünetben a konferencia résztvevői
nek az állami birtok nevezetességeit mutatták be 
szakvezetés mellett.

— A budapesti evang. leánygimnázium is meg
honosította a tanári székfoglaló szép szokását. Első
nek Dr. Steinert Katalin, aki már tíz éve -működik 
egyházunk iskolájában, de véglegesítése csak most 
volt lehetséges, olvasta fel értekezését »A világegye
tem kialakulásának elméletei« címén. Nagyszámú kö
zönség. növendék élén egyházunk vezetői is megje
lentek a zsúfolt teremben.

— A Protestáns Tanítói Internátusok Aiapja se
gélyének elosztása ügyében az intézkedések egy.házi 
részről folyó hó 6-án megtörténtek. Az egyetemes 
felügyelő a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
a felterjesztést megtette. A miniszter jóváhagyása 
s a iszétosztásra kerülő összegnek az egyetemes pénz
tárba való beérkezése után a segélyek haladékta
lanul kifizetést nyernek.

— A Simor-utcai templom torony- és harang
avatási ünnepét közbejött akadályok miatt egy hét
tel későbbre, június 28. napjára kellett elhalasztani-

— Alföldi Evangélikusok Lapja cím alatt a bé
kési egyházmegye új evangélikus néplapot indított, 
melynek szerkesztője Chován József csabacsüdi lel
kész.

— Halálozás. Rakssányi Zoltán, a kelenföldi egy
házközség buzgóságban elöljáró presbitere életének 
68. évében, június 5-én váratlanul elhunyt-

— Tabódy Tibor zalamegyei főispán 51 éves 
korában elhunyt. Mint Budapest egyik országgyű
lési képviselője, ámbár más egyházba tartozott, na
gyon sokat tett szegénysorsú híveink érdekében is 
es sok megbecsülést és hálás szeretetet érdemelt ki.

— A rákosligeti ev. fiókegyház hívei áldozatkész
ségéből beszerzett két harangot f. hó 21-én, va
sárnap délután fél 4 órakor áldja meg Chugyik 
Pál föesperes.

— A szentendrei fiókegyház június 7-én iktatta 
tisztségébe új felügyelőjét: Stromfeld Ferencet és 
másodfelügyelöjét: Búza Jánost. A beiktatást és a 
megelőző úrvacsoraosztást Kemény Lajos esperes 
végezte. Ugyanakkor presbiteri kopferencia is volt, 
melyen Belohorszky Lajos a mai idők presbiterei-



192. oldal EVANGÉLI KUS  ÉLET 24. szám

nek a kötelességéről, Dr. H- Gaudy László pedig 
a harcos presbiterről tartott értékes előadást.

— A fasori ev. énekkar szezonzáró közgyűlését 
június 14-én déli fél egy órakor tartja a fasori 
lelkészi hivatal gyülekezeti termében.

— Leányinternátus. A győri egyházközség sze- 
retetházában internátus van a Győrött különböző 
középiskolákba járó leányok számára. Az internátus 
diakonisszák vezetése alatt áll. Ellátási díj évi 500 
pengő, mely havi részletekben fizethető. Jelentkezni 
lehet az evangélikus szeretetház igazgatóságánál 
(Győr, If., Péterffy Sándor-út 5) július 15-ig.

— A Keresztyén Igazság, júniusi száma a következő 
tartalommal jelent meg. Vető Lajos: A tudományos 
emberismerettan főeredményei, Járosi Andor: Re-
ményik. Prőhle Károly: Spengler, Vácz Elemér: Ifjú
sági egyesületeink válsága. A szokott rovatokon kívül 
e szám gazdag könyvszemlét ad. Előfizetési ára fél
évre 3 P, megrendelhető Sopron, Várkerület 66. sz. 
alatt.

— Egy pengőért luxusautó is nyerhető! A 
Protestáns Országos Árvaegylet által rendezett 
Árvák Sorsjátéka rendkívüli közérdeklődést váltott 
ki a társadalom minden rétegéből. Elsősorban azon
ban protestáns hittestvéreink kötelessége és érdeke 
nemes ügyünket támogatni. Hogy a sorsjáték minél 
nagyobb anyagi eredményeket hozzon, felkérjük mind
azon hittestvéreinket, akiknek ez módjukban áll: 
apróbb nyereménytárgyak felajánlásával támogassák a 
nemes ügyet. A felajánlandó nyereménytárgyakat 
kérjük a Prot. Orsz- Árvaházba, Budapesti, VII., 
Rózsák-tere 1. címre eljuttatni- A sorsjáték húzá
sa visszavonhatatlanul június 26-án történik. Egy 
pengős sorsjegyeink az egyházhívek számára a lel
készi hivatalokban, de mások számára a dohánytözs- 
dékben is kapható.

— Keresztyén otthon. A Bethánia-Egyesület al
osztálya, Virágszövetség, f. é- június havában Bu
dapesten, a lágymányosi villanegyedben (XI., Albert- 
utca 17. sz-) megnyitja otthonát oly idős nők szá
mára, akik testi erőtlenségük miatt már szeretik a 
csendes, visszavonult életet, de amellett vágyódnak 
evangéliumi szellemű közösség után. A Virágszövet
ség az Otthon minden lakójának kedvesen berende
zett külön szobát ad, naponta négyszeri ízletes ét
kezést, világítást, fűtést, kiszolgálást nyújt, könnyebb 
betegség esetén az ápolásról is gondoskodik. Az ily 
teljes ellátás díja szobák szerint havonta 120—100 
—80 P. az orvos és gyógyszer költségét a beteg 
maga fedezi. Bővebb felvilágosítással a szövetség 
egyik elnöke, Mokry Eszter ny. tanítónő szolgál, cí
me: Budapest, XI., Társ-u- 6, (a levélhez válaszbé
lyeg melléklendő). A villa kertben fekszik- Az épü
letben közös társalgó szolgál az összejövetelek cél
jára. A napot közös áhítat kezdi és végzi- Szere
tettel ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe ezt a 
keresztyén otthont és a szövetség elnökségének azt 
a kérelmét is, hogy a szokásos virágajándékok (ko
szorúk, csokrok) árának részbeni vagy egészbeni 
megváltásával tegyük lehetővé a szövetség számára 
azt, hogy az Otthon áldásaiban részesíthessen olya
nokat is, akik a szükséges anyagi eszközökkel nem 
rendelkeznek.

— Menjünk a Balaton mellé, Gyenesdiásrta* a »Ka- 
pernaum«-ba nyaralni! A gyenesdiási »Kapernauma 
lelkészüdülő 30—32 vendég kényelmes elhelyezésére 
van berendezve, de éppen ezért a lelkésztestvéreken 
kívül ezentúl fokozott mértékben vehetik azt igény
be más hittestvéreink is, akik igazi csendre s evan
géliumi lelki környezetre vágynak. Napi teljes ellá
tás díja ezen a nyáron is 3.50 P- lesz. Ebben bejnn- 
foglaltatik a lakáson kívül 'napi háromszori étkezés és 
egyszeri fürdésre jogosító jegy. Szobákat lefoglalni 
már most is lehet 10 P. személyenkénti biztosítéki 
összeg beküldése mellett, mlely összeg az ellátási 
díjba utólag be fog számíttatni. Jelentkezni lehet 
Menyhárt István ev. lelkésznél, Keszthely, akinek
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

címére küldendő a jelentkezési díj is. Tájékoztatást 
egyébként szívesen nyújt Dr. Deák János egyetemi ta
nár is, Sopron, Felkelő út 42.

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S .
A Luther Otthonba, az egyetemes egyház egye

temi és főiskolai internátusába (Budapest, VILI., 
Üllői-út 24.), a jövő 1936—37- tanévre több, tanul
mányait budapesti egyetemen, illetve főiskolán foly
tató ifjú lesz felvehető. Pályázhatnak evangélikus, 
esetleg református ifjak. A felvételi kérvény, a Luther 
Otthon szemináriumi bizottsághoz intézve, az illeté
kes egyházkerület püspökéhez folyó évi június hó 
15-ig nyújtandó be. A kérvény mellékletei a követ
kezők: 1. Születési-anyakönyvi kivonat- 2. A közép
iskola VIII. osztályáról szóló bizonyítvány, érettségi 
bizonyítvány (pótlólag is beküldhető június hó 30:ig 
közvetlenül a Luther Otthon címére), illetve, ha a 
folyamodó már egyetemet, vagy főiskolát látoga
tott, index. 3- Hatósági orvosi bizonyítvány. 4. ön
életrajz, amely a családi körülményekre, vagyoni 
viszonyokra, zeneismeretre is kiterjeszkedik. 5- Az 
illetékes lelkész által kiállítandó erkölcsi bizonyít
vány, amely a folyamodó szüleinek esetleges egy
házi szolgálatairól is megemlékszik. 6- Az atyának, 
illetve a törvényes gyámnak hivatalos kötelezvénye 
amelyben a díjak fizetésére és az okozott károk meg
térítésére kötelezettséget vállal. 7- Válaszboríték 
ajánlott válasz céljaira megfelelően felbélyegezve. A 
Luther Otthon lakásért és háromszori étkezésből ál
ló ellátásért és minden egyéb szolgáltatásért évi 
730—880 pengőt számít aszerint, hogy tagjai többed- 
magukkal, vagy egyedül laknak. Prospektussal az 
intézet igazgatósága szívesen szolgál. Budapest, 1936 
május 29. Sándy Gyula s- k. műegyetemi tanár, 
ügyvezető alelnök.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosít ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Azezidei Könyvnap legkiválóbb termése;
Nyíró József: UZ BENCE. 

A székely havasokban lejátszódó regény.
Könyvnapi ára P. 3-10v könyvnap után P. 4.80 

SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése
Budapest IX., Ferenc-körút 19—21-

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Budapest, Vlf., D^mjanich-u. 28:b. — F.: Farkas L.
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A PIH E N É S M E G SZ E N T E L É SE .
A pihenés törvénye volt az első törvény, 

amely Istentől m inden‘élőlény számára adatott. 
Azt jelenti ez, hogy mindenkinek minden rend
szeres munka után meg kell pihenni. S ezt 
nemcsak az emberekre vonatkoztatta Isten, 
hanem önm agára is. A teremtés hat, alkotá
saiban felmérhetetlen gazdag napja után meg
szentelte a pihenést.

Hogy Isten hogyan pihen, azt költő le 
nem írja, festő le nem festi, szobrász meg nem 
mintázza, hívő el nem képes képzelni. De 
hogy az ember hogyan pihen, arró l igen-igen 
szomorú tapasztalataink vannak.

Nagyvárosi embernek kevés jut a  nap
fényből, egészséges levegőből s így korábban 
és jobban elfárad. H urrá! Jöjjön a pihenést 
adó wikend! Másfél, sokszor két napon ke
resztül kék hegyek között, hűs hullámok fölött, 
erdők mélyén fel-felbukkannak a pihenők, de 
a pihenésre vágyó idegek és a  teljes test 
egészségtelen hajszában feszülnek tovább és 
gyengülnek egyre. A család természetesen 
együtt van. A gyermek szeme lefényképezi a 
látottakat, belső élete felfogja a  felvillanó ese
ményeket s amit egyház, iskola nehéz mun
kával felépített, szétdől egy-egy nap, egy-egy 
kirándulás alatt, mint a  rosszfalú ház a vi
harban. A gyermekek szüleiktől rosszul tanul
ják meg a pihenés törvényét.

De jön a  nagyobb pihenés is, a nyári sza
badság. (Ez .sem mindenkinek. Sokan átdol
goznak 60—70 évet anélkül, hogy m egismer
hették volna a  gondtalan pihenés 'gyönyörű
ségeit.) A mai körülmények közt csak újabb 
gondot jelentenek. Uj ruhák a divat áram 

latai szerint, ha .nem elég a  megtaklarított 
pénz, akkor el kell. venni, élelemből, gyermekek 
gazdagításából, esetleg »egy-egy kisebb-na- 
gyobb kölcsön segít. S a pihenés eredménye: 
új »élmények«-ben való gyarapodás. Élmények, 
amelyeket jobb lenne át nem élni.

Egy bizonyos. A »modern« em bér pihe
néséből hiányzik a pihenés törvényadója és 
Fia: Jézus Krisztus. Pedig Ö olyan szívesen 
eljönne velünk bárhová. Szeretettel áldana meg 
minden percet. De nem is hívják (»nem elég 
egész éven át foglalkozni vele?«) és sok hely
re m aga sem menne el, m ert megszentelés he
lyett megszentségtelenítik a  pihenést.

A pihenésben nézzünk m agunkra. Akárkik 
vagyunk, gondoljuk el: 10—11 hónapon át
mennyit vétkeztünk, szomorítottunk, bántottunk, 
sértettünk, lázadoztunk, hitetlenkedtünk, kétel
kedtünk, elbuktunk. Elrohanunk életünk bű
nös eseményei fölött, mint a  quadrigák a le
bukott kocsisok holtteste fölött, nemtörődöm 
séggel, neki feszülve testünkkel a  világ útjá
nak. Legyen a  pihenés bűnbánat: Én Istenem, 
én bűnös e m b e r ...

Nézzünk Istenre is. Percek hullanak el 
céltalanul, áldás nélkül, eredmények nélkül — 
ha Isten nélküliek. Az Igéből mennyi-mennyi 
erő áradna reánk, felénk, egész esztendőire út- 
ravalóul. Mennyi bocsánat és vígasztalás. 
Mennyi világosság és igazság. Mennyi hit és 
biztatás.

Tegyük lehetővé mások pihenését, szen
teljük meg a magunkét és Isten is megszentel 
bennünket. V. L.
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Liselotte hercegnő, Rákóczi 
rokona XIV. Lajos udvarában.

Vártam a múlt évben, hogy a sok emlékezés 
között íróink a fejedelemnek erről a hírneves ro
konáról is szólani fognak. Erzsébet Sarolta (Liselotte) 
pfalzi hercegnő ugyanis a francia udvarban rokoni 
jóindulattal fogadta a száműzött Rákóczit, akiről 
többször emlékezik nagybecsű, érdekes leveleiben. 
Elsőrendű források ezek (több, mint 3000 levél) an-^ 
nak a kornak egyháztörténetéhez is.

I. Mit ír Liselotte a francia udvar vallásos és 
erkölcsi életéről.

Liselotte a pfalzi V. Frigyesnek, a csehek sze
rencsétlen téli királyának volt unokája és leánya 
Károly Lajos pfalzi választófejedelemnek. Rákóczi 
Zsigmond felesége, Henriette, a nagynénje volt. Es 
oldalági rokona volt Sarolta Amalia hessenrhein- 
felsi hercegnő is, Rákóczi neje. Ez magyarázza Li- 
selottenak Rákóczi iránt való érdeklődését.

Liselotte (1652—1722) a református vallásban ne
velkedett. Buzgón olvasta és szerette a Bibliát- A 
heidelbergi kátét tanulta, de Luther énekeit jobban 
ismerte, mint a zsoltárokat. Nagynénje, Gonzaga 
Anna pfalzi hercegnő volt, ki a Napkirály öccsével, 
i. Fülöp orleansi herceggel való fényes házassági 
tervét kifőzte. Az apa és XIV. Lajos politikai szá
mításból járultak hozzá. A rokonság IV- Henrikre 
gondolt: »Páris megér egy misét.« A fiatal, nem 
szép, de szellemes, tiszta és egyenes lelkű meny
asszony csak kényszerűségből tért át. 1671 őszén 
volt ez s utána a házasságkötés per procurationem.
A fiatal pár még nem is látta egymást, csak St. 
Germainben találkoztak. Mindketten csalódtak- A 
féri szebbnek kívánta volna nejét, aki szintén látta, 
hogy az orleansi herceg sem hasonló XIV. Lajoshoz^ 
sem külső alak, sem szellemi tehetség dolgában.
A különben oly dölyfös és hozzáférhetetlen Nap
király nyájasan fogadta fiatal sógornőjét, többször 
meglátogatta s magával vitte a vadászatokra. A pro
testáns légkörben nevelkedett Liselotte sok képmu
tatást és hallatlan erkölcstelenséget látott az ud
varban. Férje is (f  1701) fajtalan ifjakkal barát
kozott, ezekre pazarolta kincseit. De erős lélekkel 
megfogadta: ha már egyszer ide került, mindent 
eltűr és a végsőig! kitart. Sok megaláztatás érte és 
titkos bánat rágódott a különben vígkedélyű nőnek 
lelkén. Házasságukból született az ország későbbi 
kormányzója, II. Fülöp herceg, Rákóczi jóakarója-

Sógorát, a rettegett és csodált Napkirályt Lise
lotte közvetlen közelből ismerte, családi körben is 
majdnem naponként találkozott és beszélt vele. Ro
konaihoz írt német leveleiben eleinte dicséri, daliás, 
udvarias, szép férfiúnak és lángelmének mondja. 
De később megismeri Montespan és Maintenon asszo
nyok és a »nagyfülü« Pére la Chaise jezsuita gyón
tató szerepét is az udvarban s lelohad a lelkese
dése. Szenteskedés, képmutatás s ez alá rejtőző 
mély erkölcsi romlottság, »megfejérített koporsók, 
melyek kívül szépek, belül pedig rakvák minden 
undoksággal« (Máté 23:27.) — ez volt mindenütt, 
amit látott. Főként a jezsuitákat vádolta, kik a 
hugenották véres üldözésével, mint a bűnöket tör
lesztő, jóvátétellel altatták el a király lelkiismeretét.

Zsófia hannoveri hercegnőnek írja Liselotte 1696- 
ban a királyról: »Hogy vallás dolgában a nagy em
ber milyen együgyü, el sem képzelhető, mert külön
ben nem ilyen. Ez onnan van, hogy vallási dol
gokról mit sem tud, a Bibliát sem olvassa; hanem el
hiszi vakon, amit neki a vallástól fecsegnek.. Azért makor 
olyan ágyast tartott, aki nem volt vakbuzgó (Mon- 
tespán), akkor ő sem volt az; mikor pedig olyanba 
szeretett bele, ki mindig a nenitenciáról beszél (Main
tenon), akkor ennek hisz" el mindenít). Gyóntató

papja (La Chaise) és az asszony sokszor összevesz
tek, mert a király jobban hitt az ágyasának, mlinf 
a papjának. De ő maga nem vesz annyi fáradságot, 
hogy kutassa, melyik hát az igaz vallás.« Később 
is 1719-ben, már a király halála után így jellemzi 
ennek hitét: »A mi boldogult királyunk úgy volt, 
hogy egy szót sem tudott a Bibliából, nem engedték 
neki olvasni. Azt hitte, ha a gyóntatóját meghall
gatja és a Miatyánkot ledarálja, akkor már min
den jól van és teljesen istenfélő. Nagyon sajnáltam 
ezért sokszor, mert a szándéka mindig őszinte és 
jó volt. De elhitették vele a vén parázna és a je
zsuiták, hogy ha a reformátusokat üldözi, ez elég
tétel lesz Isten és emberek előtt azért a botrányért, 
amelyet a Montespannal való kétszeres házasságtö
rés által elkövetett. így csalták meg a szegény 
urat. Erről én a véleményemet sokszor megmondtam 
a papoknak és két gyóntató papom igazat is adott 
nekem.« XIV- Lajosnak Montespantól nyolc törvény
telen gyermeke volt. Egyik lányát Liselotte fiának 
kellett elvenni, akit az anyja szégyenében és boszu- 
ságában egyszer nyílt helyen arcul ütött. (Künzel 
C. Die Briefe der Liselotte- München 171.391. 1.)

Hasonló tartalmú leveleit Hagenbach is közli 
(V. 121- 1.). A franciák képmutató vallásos és er
kölcsi életét pedig a szókimondó, német Liselotte 
éles vonásokkal abban a levelében rajzolja, amely 
Baum—Geyer képes egyháztörténetében XIV. Lajos, 
Maintenon és Liselotte művészi arcképeivel együtt 
van kinyomatva. »Mielőtt az öreg parázna (Main
tenon) uralkodott volna, írja a hercegnő, a francia 
vallás észszerű volt, de ez mindent elrontott és 
balgatag dolgokra, rózsafüzérekre és más ilyenekre 
volt gondja. És ha az emberek okosak akartak len
ni, a vén parázna és a gyóntató páter börtönbe 
vetették, vagy száműzték őket. ők ketten okai min
den üldözésnek, amit a szegény reformátusokon és 
lutheránusokon itt elkövettek. A hosszú fülű La 
Chaise kezdte ezt a vén paráznával és Le Tellier 
(Jezsuita, az előbbi utóda) • fejezte be. A poklot a 
királynak oly forróra fütötték mindenre nézve, amit 
nem a jezsuiták tanítottak, hogy ez mindnyájokat 
elkárhoztatja s azt hiszi, maga is elkárhozik, ha 
érintkezik velők. Ha valakit szerencsétlenné akarunk 
tenni, csak azt kell mondani, hogy hugenotta vagy 
janzenista és azonnal végeznek vele. A bigottság 
van itt nagy divatban s aki nem tud ilyen lenni, 
az semmit sem remélhet. A képmutatókat ^em ne
vetik ki, hanem ők nevetnek másokon, akik nem 
ilyenek, mert az ő kezükben van a hatalom és erő
szak. ők azt gondolják: »Az istentisztelet mindenre 
hasznos, melynek ígérete vagyon e világon és a 
más világon való megajándékozásáról.« (I- Tim. 4:8. 
Gúnyos idézet.)

Éppen olyan élesen, mint az udvari szenteske
désről, ítélt Liselotte a felháborító erkölcstelenség
ről is, mely amazzal jól megfért: »Amilyen volt 
Augustus idejében az udvari élet, olyan az itt is, 
semmi sem ritkább Franciaországban, mint a ke
resztyén hit. Többé semmi bűnt sem tartanak szé
gyennek. El lehet mondani erről az országról, ami 
a Szentírásban áll: »Minden test megfertőztette vala 
az ő útját a földön.« (I- Móz. 6:12.). Be kell vallat 
nőm, én csodálkozom, hogy Páris még áll és nemi 
sűlyedt el a sok és nagy gonoszság miatt, ami ott 
éjjel és nappal történik, hogy az embernek a haja 
is égnek áll.« (Baum—Geyer, Kgesqhi» München, 
1902! 736 1.) j

Más leveleiben részletesen is leírja a bűnöket. 
Az erkölcstörténet is hasznát veheti, mert ő nemi 
túloz, egyenes, tiszta lélek. Mélyen felháborodik 
azon, amit a saját férjéről is megtudott. Rokoná
nak, Amália grófnőnek írja 1705-ben: »Hova ma
radtál el Te és Lujza, hogy a világot ily kevéssé 
ismeritek? Nem sokáig kell az udvarban lennünk, 
hogy megismerjük. Aki mindazokat gyűlölni akarná, 
akik itt fiatal suhancokkal szerelmeskednek, az hat 
embert sem találna, kiket szeretni lehetne. Minden
féle fajta van ezekből. Vannak, kik az asszonyokat 
ügy gyűlölik, mint a halált és csak férfiakat tud
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nak szeretni. Némelyek férfiakat és nőket szeret
nek, mások csak gyermekeket, tíz, tizenegyéveseket; 
ismét mások 17 éves suhancokat a 25 évesekig és 
ezek vannak legtöbben. Más feslett népség csak 
önmagával kéjeleg, ezek nincsenek olyan so
kan, mint a többiek. Vannak, kik állatokkal s min
dennel bujálkodnak, ami eléjök kerül. Ismerek itt 
egy embert, ki azzal dicsekedett, hogy neki min
dennel, még békákkal is volt dolga. Amióta ezt 
tudom, nem tekinthetek rá utálat nélkül. Boldogult 
uramnak a szolgálatában állott, igen gonosz ember. 
Íme látjátok, kedves Amáliám, a világ még rosszabb, 
mint ti azt valaha elgondolhattátok.« tKünzel i- m1. 
277.)

E fertelmes bűnökben Liselotte férje és fia is 
benne úszott s akik ily életet éltek, azok a Napkirály 
jelenlétében gépies pontossággal vettek részt a 2—3 
óráig is eltartott fényes templomi szertartásokban. 
Fia, II. Fülöp orleánsi herceg az egész mise alatt 
fel sem tekintett könyvéből, de az nem imakönyv 
volt, hanem Rabelais regénye, a Gargantua et Pan- 
tagruel. Rákóczi is megvallja, hogy ö is inkább 
a király kedvéért, mint istenfélelemböl ment a fran
ciák között a kápolnába. (Vallomások Dómján ford. 
260. 1. Márki S. II. Rákóczi F. III. 361.)
(Folyt, köv.) D. P a y r  S á n d o r -

A középiskolai vallástanítás 
reformjáról.

(Folytatás.)

V. OSZTÁLY-

Most ez osztályban a keresztyénség előkészítésének 
és megalapításának történetét tanítjuk »a keresztyénség 
előkészítésének és megalapításának történeti megérteté
se« céljából. Nem szorul bizonyításra annak megállapí
tása, hogy a Szentírás ilyen szempontú kezelésében a 
historizmus, a történelmi gondolkodás iutott diadalra. 
A historizmus ideje lejárt, tehát maradiság volna 
ragaszkodni hozzá, de ezen felül ha a Szentírást, 
mint Isten kinyilatkoztatásának a könyvét fogjuk 
fel, vagyis a történelmi szemlélet helyett a hit sze
mével tekintjük, akkor csatlakozunk a keresz
tyén Egyház történetének legfényesebb korszakaihoz.

A históriai beállítás félretételével az az előny 
is jár, hogy az V—VI. osztályt mint párhuzamos 
osztályokat felhasználhatjuk az egyháztörténetem ta
nítására. A régi tanterv szerint váltakozó tanításnál 
az történt, hogy a tanulók egy része az V. és VIII. 
o-ban kapta az egyháztörténelmet. Az új elgondolás 
szerint csak egy évnyi különbség állhat elő. Igaz, 
hogy így meg a III. osztályi egyháztörténelem, ill. 
ejgyházrajz után újra szinte ugyanazt az anyagot 
kapja némelyik tanuló. De e bajon könnyű azzal 
segíteni, hogy váltakozó rendszernél az első évben 
az 1.. 111., VI. és Vili. o. anyagát tanítnák, a 
másodikban pedig a 11., IV-, V. és Vll. osztályét, 
és így tovább.

Fontosnak tartom, hogy az unalmasságot lehe
tőleg kerüljük. A mostani rendszer szerint ugyan
abban (t. i- a VII.) o-ban tanulják az egyháztör
ténelem új korát és a magyar protestantizmus tör
ténetét, világtörténetből a legújabb kort, magyarból 
a régi magyar irodalmat. Az ebből támadó unalmas
ságot a fentebbi megoldással kiküszöböltük. — A 
vallástanítás csak nyerni fog azzal, hogy friss, is
meretlen anyagot közöl. Elvégre az egyház-történet 
tanításának nem az a feladata, hogy a világi órá
kon esetleg irányzatosan tanított történelmet javít
gassuk, nyesegessük, pótolgassuk. Ha az egyháztör
ténet tanítása valóban az, aminek lennie kellene, 
akkor nincs szüksége külső megalapozásra és nincs 
mit félnie irányzatos tanóráktól.

Az egyháztörténelem kettéosztását úgy tartom 
legcélszerűbbnek, hogy az V. o-ban tanítsuk 1781-ig, 
természetesen itt is párhuzamosan az egyetemest és 
a hazait. 1781 a Türelmi Rendeletnek és Kant 
korszakalkotó müvének, a Tiszta ész bírálatának esz
tendeje. — Akiket a historizmus még bűvkörében 
tart, azok persze sajnálnák az egyháztörténelmi 
anyagnak ebből következő megszükülését. Világos, 
hogy ha más anyag nem szenvedne kárt, akkor 
meghagyhatnánk a régi határokat. De vigasztalódunk 
az úgy vélt veszteségen, ha meggondoljuk, hojgy az 
egyháztörténelem tanításának a célja valóságmegisme
rés, nem pedig fegyverszállítás az apologétika és 
a polemika számára. A régi tanterv célkitűzését is 
el ’kell vetnünk, mert értékfilozófiai és fejlödéselvi 
háttere hamis. Legyen az egyhaztörténelem az evan- 
géliom hirdetésének története, ez az anyag elvégzi 
hatását mindenféle mesterkélt, célzatos beállítás nél
kül is!

VI. OSZTÁLY.
Ez osztályba kerül a XVIII. század végének és 

a XIX. századnak az egyháztörténete és a keresz
tyénség mai helyzetének a rajza. A külső misszió
val kapcsolatban megismertetjük a mai világvallá
sokat, — a vallástörténet ugyanis nem tartozik az 
evangélikus vallástanítás körébe., de a mai világ
vallásokat igenis bele kell helyeznünk az evangéliom 
fény csóvájába. A mai helyzetrajz kapcsán bőven 
foglalkozhatunk a katolicizmussal, a kálvinizmussal, 
a szektákkal, ezekkel mindig a szerint többé vagy 
kevésbbé, ahogy a környezet kívánja. Az eddigi be
osztással mind a katolicizmusról, mind a kálviniz- 
musrói csak történelmi ismereteket közölhettünk, mai 
mivoltukat nem értünk rá tanítni. Ez a rész annyira 
fontos, hogy váltakozó tanítás eseténi a XIX. szá
zadot egész rövidre foghatjuk azokra való tekintettel, 
akik az előzményt még nem tanulták. A mai egy
házi élet, a magyar evangélikusság elhelyezkedésének, 
kegyességének, küzködésének rajza kellőképen le fog
ja kötni az ebben a korban annyira nehezen ke
zelhető ifjúság figyelmét.

VII. OSZTÁLY.
Tárgy: a Szentírás ismertetése* Az év elején 

tájékoztatás a könyvek történetében, a kánon kiala
kulásában; azután a kinyilatkoztatás történeti és 
rendszeres tanítása. így kellő mód van sok biblia- 
olvastatásra, a kinyilatkoztatással szemben mutat
kozó kétkedések, problémák megbeszélésére. Szinte 
jobban járnak azok, akik középiskolai tanulmányaik 
befejezéséül kapják ezt az anyagot, mint azok, akik 
Vll-ben tanulják. De ezt az esetleges előnyt könnyű 
kiegyenlíteni olyan módon, hogy a Vili. o-ban is 
állandóan használjuk tanítás közben a Szentírást.

VIII. OSZTÁLY.
A régi tanterv szellemében ma világnézetet kell 

tanítni, holott végzetes tévedés a keresztyénség ta
nítását befejezésül világnézetté, vagy más szóval 
élve: életfelfogássá egyszerűsíteni. Az evangélikus 
keresztyénség formálja ugyan világnézetünket, de 
egészen más és összehasonlíthatatlanul több, mint az. 
Rossz útra tévedünk akkor is, amikor apologétikát 
adunk, mert ezzel leszorítjuk a keresztyénséget az 
intellektus síkjába, és úgy mutatjuk be a keresz
tyénséget az ifjúságnak, mintha védelemre szorulna. 
Ellenkezőleg, azt kell elérnünk az ember mai hely
zetének, szellemi életének, egész kultúrájának vizs
gálatával, hogy a tanuló megérezze: a keresztyén
ség ítélet a világ felett. Nem azt kell bizonyítani, 
hogy a keresztyénség meg tud állni a mai szellemi 
életben, hanem ellenkezőleg tanítni kell a diastasist 
íkülönállást, másféleséget) a keresztyénség és a vi
lág között. Hangsúlyozni kell a tanulóknak, hogy

*) Azzal, hogy a Biblia tanításának az V. o-ról 
a Vll-re való áttételét javaslom, Martony Elek bu
dapesti vallástanár elgondolását teszem magamévá.
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az evangéliom Krisztusa a hit tárgya; akármilyen vál
tozás történik majd későbbi életüknek talán hosszú 
ideje alatt a világban, mégis mindig Ur marad: az 
Isten. Rövid megjelölésül ez osztály számára is így 
határozhatjuk meg a tárgyat: a keresztyénség taní
tása. A fenti mondatokból kiviláglik, hogy mégjis 
más a célja, mint a IV. o-ban-

A középiskolai tanítás befejezéséül — a régi 
tanterv felfogásától eltérően — ne a keresztyénség 
értékének megláttatására törekedjünk, hanem arra, 
hogy Isten evangéliomáé legyen a dicséret. Nem 
bocsáthatjuk ki az ifjúságot azzal, hogy most már 
kész az életfelfogása, képzett a keresztyén jellemie, 
erős az evangélikus öntudata, hanem1 ellenkezőleg 
azzai kell búcsúznia tőle a valíástanárnak, hogy csu
pán az egyik formája marad £<bba az evangéliom 
közlésének, az iskolából kikerülők továbbra is rá
szorulnak Isten kegyelemszerző igéjére; csak a mód 
változik, az Egyház továbbra is szolgálni fog nekik.

* * *
A tantervnek ilyen — sok tekintetben — gyökeres 

megváltoztatása magától értetődően nemcsak a tan
könyvírókat, illetve átdolgozókat állítja sürgős és 
nagy feladat elé, hanem a vallástanárokat is. így 
még elevenebben mutatkozik az a máskor is meg
lévő szükséglet, hogy a tankönyveken kívül alapos 
kézikönyvek is álljanak a vallástanárok rendelkezé
sére. A tananyag sokfelé ágazó útjain egy vallástanár 
sem tudhat magára utalva tájékozódni, vagy az 
egyik, vagy a másik irányban vezetőre szorul. De 
ezek a nehézségek nem szabad, hogy akadályozzák 
a reformot, csak arra figyelmeztetnek, hogy egyhá
zunk hatóságainak és minden felelősséget érző tag
jának össze kell fogni, munkát és pénzt kell áldozni 
vallástanításunk érdekében.

A középiskolai vallástanítás reformja közügy, 
egész egyházunk sürgős feladata.

S ó l y o m  J e n ő  dr.

Evagélikus arcképek.
báró Kaas Ivor.

A magyar történelemben. a magyar irodalomban, 
művészetben nem ritkán előforduló jelenség az, 
hogy idegenből magyarrá lettek adnak uj erőt a 
további fejlődéshez. A magyar földnek meg van 
az a nagyszerű varázsa, hogy a rajta megtelepedő 
idegenből nemcsak igaz és hűséges, de legtöbbször 
kiváló s vezetésre hivatott magyart formál. így lett 
magyarrá, így lett a magyarság egyik legkiválóbb 
értéke báró Kaas Ivor is, Kaas Ede bárónak, a dán 
eredetű, de osztrák katonatisztté lett W\almoden lo
vasezred főhadnagyának fia. De hogy báró Kaas Ivor 
jó magyar és kiváló magyar lett, ehhez hozzájárult 
a magyar föld őserején kívül az is, hogy édesanyja 
magyar nő volt, draskóczi és jórdánföldi Ivánka Ida, 
a kiváló Ivánka Zsigmond és Ivánka Imre nővére.,

Báró Kaas Ivor már magyarnak született is Lon- 
tún (Hont-me gyében) 1842 január hó 24-én. Édes- 
atyja feleségének unszolására kilépett az osztrák 
katonai szolgálatból, magyar honpolgárrá lett szívvel 
és lélekkel, s a pestmegyei Farmosán telepedett 
le családjával.

Reventlowi báró Kaas Ivor középiskoláit Po
zsonyban és Szarvason járta, a jogot pedig a bu
dapesti egyetemen hallgatta. Mint egyetemi polgár, 
már élénk vezető szerepet játszott az ifjúság haza
fias mozgalmaiban s a gyászos emlékű, 1860 tnárc. 
15-iki tüntetés alkalmával, amikor Forinyák Géza 
meghalt, ö is a letartóztatottak sorában volt s hó
napokig raboskodott Budán. Ezt követöleg egy ide
ig Amsterdamban élt, de 1866-ban visszatért Magyar- 
országba s ettől az időtől kezdve egészen halá
láig az újságírásnak és a politikának élt.

Mint újságíró, báró Kaas Ivor a magyar újság
írás halhatatlanjai között foglal hqlyet. Dolgozott 
a Hon, Hazánk, Reform1, Pesti Napló, Alkotmány 
szerkesztőségeiben, résztvett a Budapesti Hírlap ala
pításában s annak egyik legnagyobb erőssége volt. 
A politikai közírásnak, a vezércikkeknek volt arany- 
tollú mestere s éveken keresztül csaknem korlátlan 
ura a közvélemény irányításának. Vezércikkei or
szágos jelentőséggel bírtak s nagy befolyást gya
koroltak a politikai események alakulására. Vezér
cikkei irodalmi értékkel is bírtak, szabatosságuk s 
tartalmuk emelkedettsége révén. Ezeknek az érde
meknek nyújtotta elismerését 1907-ben a Petőfi Tár
saság, midőn báró Kaas Ivort tagjai sorába válasz
totta. |

1875-től haláláig tagja volt a magyar ország
gyűlésnek s mindenkor a magyar függetlenség gon
dolatának volt az elöharcosa. Képviselőházi felszó
lalásai eseményszámba mentek.

Nagy idealista volt, az eszméknek hű és lelkes 
harcosa, az elveinek tántoríthatatlan hirdetője.

Mült év december hó 29-én volt huszonöt éve 
unnak, hogy meghalt (1910 december 29.) t s  ami 
hagy ritkaság a magyar hálátlanság és könnyen fele
dés tengerében, báró Kaas Ivor emléke semmit nem 
veszített ez alatt a viharos negyedszázad alatt. Még 
napjainkban is sokszor hallunk utalást nagyszerű 
egyéniségére s nemcsak kartársai, de a már őt életé
ben alig ismerő ifjabb magyar nemzedék is meg
ismerte öt szellemében, melynek nagysága méy so- 
'táig, az idők végezetéig fog ragyogni a magyar

Hamvai a budapesti Kerepesi-uti temetőben nyu- 
gosznak. A halott síremlékére D. Raffay Sándor 
püspök írt sírverset, mely amellett, hogy hű meg
rajzolója báró Kaas Ivor alkotásokban gazdag föl
di pályafutásának, a magyar sírversköltészetnek is 
egyik legszebb alkotása:

Dánia vadviharos talaján hajtott ki családfád,
S tégedet ősi hazánk nagyjai közt szeretőnk. 
Lelked a zord észak viharát hordozta magában, 
Míg rá fényes egünk hinte derűs ragyogás*
Így nyer acélos erőt, aranyos színt mesteri tollad, 
Irtva, taposva gonoszt, védve a szent ideált, 
Krisztusi hit igazát epekedve, rajongva kerested 
S mint a szelíd szeretet, otthonod éke vala.

Ká j r o s y  P á l.

D. Raffay Sándor ünneplése
Szerény üdvözlésnek indult és nagy ünneplés 

lett belőle. Aki ismeri D- Raffay Sándor püspök 
belső emberét, jól tudja, hogy milyen nehéz szívvel 
állt meg a Deák-téri díszteremben június 12-én, 
mikor egyházunk családi körben köszöntem akarta 
őt életévének 70-ik betöltése napján. Leginkább azt 
szerette volna, ha néhány ember felkeresi őt csalá
di otthonában és ott mond néhány közvetlen szót. 
Ehelyett összezsúfolt sokaság fogadta őt, a köz
életnek és az egyházi életnek a vezetői és az egy
házhívek soraiból egyaránt. Olyan szeretet, ragaszko
dás, megbecsülés és tisztelet áradt feléje, amelyet 
nem kellett rendezni, hanem sokkal inkább vissza
tartani.

Már egész héten át jöttek az üdvözlő iratok, 
küldöttségek, levelek és táviratok. A legelsők egyike 
volt Dr. báró Radvánszky Albert egyet- felügyelő 
üdvözlése, aki az egyet, egyház nevében köszöntötte, 
továbbá püspöktársai üdvözlése, de fel kell jegyez
nünk azt is, hogy más felekezetek részéről is fel
tűnő üdvözlések érkeztek.

A Deák-téri családias ünnepet váratlanul szinte 
hivatalosnak feltűnővé változtatta az, hogy megje
lent a miniszterelnök képviseletében Dr. Tahy László 
miniszterelnökségi államtitkár és Dr. Tasnády-Nagy
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András kultuszminisztériumi államtitkár, ki a kormány 
részéről is kifejezte jókívánatait. Az üdvözlések 
sorát egyébként Dr. Pes’thy Pál bányakerületi fel
ügyelő nyitotta meg az egyházkerület nevében igen 
melegen köszöntvén a püspököt. Dr- br. Podmaniczky 
Pál az evangélikus hittudományi kar üdvözletét hoz
ta. D- Kovács Sándor püspök a dunáninneni egy
házkerület és a Magyar Luther Társaság részéröl 
szólalt fel. Kemény Lajos a budapesti esperesség, 
a MELE. és a Pesti Magyar Egyház köszönetét és 
háláját tolmácsolta. Vitéz Dr. Pétery Aladár a 
Deák-téri testvéregyházak és iskoláik, Dr. Konkoly 
Elemér az Orsz. Luther Szövetség, Dr- Demel Aladár 
az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség, Trauschenfels 
Elza főnöknő a Fébé diakonissza egylet és Pál09 
Ödön az Orsz. Rákóczi Szövetség részéről üdvözöl
ték. Kiemelkedő pontja volt az üdvözléseknek Sár
kány Gyula dr. polgármesteré, aki a püspök szülő
városa, Cegléd diszpolgársági oklevelét hozta, Ta
kács László főjegyző pedig Pécel község és vitéz 
Förhéncz Sándor dr. főjegyző Aszód község dísz
polgárságát, melyekhez Ceglédnek, a szülőváros ev. 
egyházának üdvözlését Wolf Lajos ceglédi lelkész 
csatolta.

D. Raffay Sándor válaszában mindenekelőtt Is
tennek adott hálát, hogy szolgálni akaró és szolgálni 
tudó élettel és erőkkel áldotta meg. Isten kegyel
mének tekinti, ha még tanítani és világítani engedi 
az Ur, együtt a nemzet és az egyház javára. A jó lel
kipásztornak a nemzetben is az egyházat és az 
egyházban is tudni kell a nemzetet szolgálni. A dísz
polgársági választásokat megköszönvén hangsúlyozta, 
hogy a nemzet hétköznapja és ünnepi jövendője a 
»polgárok« hűségén és kötelességérzetén épül fel. 
örömmel tölti el, hogy más felekezetek lelkészei 
kezdeményezték díszpolgárrá való választását. Dr. 
Pesthy Pál zárószavaival és a Himnusz eléneklésével 
végződött a meleg ünneplés. Az Ev- Papnék Orsz. 
Szövetsége külön nagyszámú küldöttséggel kereste 
fel a püspököt. Befejezésül a Nemzeti Kaszinó épü
letében népes társasvacsora volt, melyen különösen 
mély hatást tett a püspöknek szülővárosáról mon
dott meleghangú beszéde.

A püspök jogállása.
Püsjxiki jogkör, püspöki főhatalom, egye

temes püspökség. Fogalmak, melyeket a zsinat 
előkészítő m unkálatai vetettek felszínre. Jelsza
vak, melyekért, -— falakon belül és falakon 
kívül — ádáz harc dúl az evangélikus ber
kekben. És hát, amint ilyenkor rendesen tör
ténni szokott: elsikkad a lényeg, a két részre 
szakadt tábor köröm szakadtáig védi álláspont- 
ját. és a harc, vita hevében nem nézi, nem vizs
gálja annak -egyházunkra káros következmé
nyeit.

Közelebbről nézve a dolgot, az egész for
rongás a »hierarchia« körül fordul meg. A 
püspök hatáskörét támadók szerint minden, 
amit a püspök saját, jogán végez vagy végez
het, hierarchikus tünet, melyet az evangélikus 
egyházból, mint annak alapelveivel ellenkezőt, 
száműzni kell. Ezzel szemben a másik tábor 
szerint a világi tényezők befolyása — alkot
mányellenesen — az idők folyamán annyira 
megerősödött, s annyira belenyúlt a lelkészi 
hivatás legsajátosabb, hitelveinken alapuló ha- 
tókörébe, melyei tovább tűrni nem lehet.

ÉIrdekes, hogy a szembenálló két tábor 
abban az egyben megegyezik; a  kérdést most,

a régi alkotmány revíziója során, a zsinat út
ján kell elintézni. Innen van, hogy oly erő
sen feszegetik a dolgot s nem akar a kérdés 
nyugvópontra jutni.

Állapítsunk meg mindenekelőtt egyet: a> 
régi E. A. a püspöki jogkört csupán köz- 
igazgatási vonatkozásban s ott is csak nagy 
vonásokban, tág körvonalakban határozta meg, 
ismételve utalván arra, h o g y ... »hatályában 
fennm aradván a püspök azon joga, h o g y ... 
stb. Nyilvánvaló az E- A. egész berendezésé
ből és felépítéséből, hogy m ár 1894-ben is 
voltak a püspöknek oly, szokásjogon, vagy hit
elveken alapuló jogai, melyek nem voltak s 
nem lettek az alkotmányban lefektetve, de am e
lyet. az 0894. évi zsinat is elismert ás’ szabá
lyozni vagy korlátozni nem kívánt.

Nyilvánvaló, hogy ez a jogkör éppen a 
törvényi szabályozás hiányából és a szokásjog 
következményeként nem fejlődött egységesen, 
az kerületenként bizonyos mértékű eltérést mu
tat. A kérdés felvetőinek (a zsinat előkészítése 
során) éppen az volt a céljuk, hogy ezt az 
eltérő fejlődési folyamatot egységesítsék s 
egyben a hatáskört m egtisztítsák az itt-ott je 
lentkező illetéktelen befolyástól. Csak utóbb, 
a zsinati előkészítő m unkálatok befejezése és 
nyilvánosságra hozatala után vetődött fel az a 
kifogás, hogy a m ár tényleg régen meglévő 
jogkör szabályozása a hierarchia behozatala 
az alkotmányba, éppen azért azt feltétlenül 
mellőzni kell.

Figyeltem  a sokszor veszedelmes vitákat, 
nyomon követtem a sajtóban megjelent ide
vonatkozó közlem ényeket: mindezekből csak 
azt tudtam leszűrni, hogy — kevés kivétellel 
nem a lényegen volt a hangsúly, hanem, rnünl 
fentebb említettem, a jelszavakon. A püspök 
jogköre, hatósága évszázados m últra tekinthet 
vissza hazánkban, írott jog nélkül él, munkál
kodik egyházunk javára: de eddig még az 1894. 
évi zsinat óta lefolyt idő alatt sohasem vető
dött fel komoly form ában az, hogy a püspök 
ténykedése hierarchikus jellegű. A zsinati elő
munkálatok és javaslatok nem hoztak semmi 
olyant, melyből ez a nagy felzúdulás m agyaráz
ható, vagy indokolható volna. Abból, hogy az 
élő jogot írott form ába öntik s beleillesztik, 
hozzáidomítják az alkotmány egyéb rendelke
zéseihez, hogy ezen jogot m egtisztítják a hoz
zátapadt illetéktelen dolgoktól, még nem lesz 
hierarchia s nem lesz alkotmányilag statuálva, 
a hierarchikus szervezet.

Szükségesnek látszik tehát az, hogy tá r
gyilagos aiajxm vizsgálat alá vétessék e kérdés, 
mégpedig olyképen, hogy annak minden vo
natkozása, különösen pedig a jogkörnek az 
idők folyamán való fejlődése, jelenlegi hely
zete tisztáztassék. Nem lehet ugyanis vitat
kozni sem a dolgokról addig, míg tisztában 
nem vagyunk azzal, mit is jelent a mai jogiál
lapot szerint, a püspöki jogkör, püspöki főha
tóság, egyet eines püspökség fogalma. Szük
séges ez azért, mert a sok vita és sajtóköz-
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lemény során sehol sem láttam  vagy hallot
tam a kérdésnek határozott pontosan körvona
lazott adatait, hanem csak mindig általános
ságban való elvi vitatkozást. Épp azért, hogy 
a kérdés helyes m egvilágításba helyeztessék 
és az érdeklődők tisztában legyenek annak lé
nyegével és tartalmával, a következő közle
ményekben sorra veszem a fent adott három 
fogalom fejlődését, jelenlegi hatályosságát. 
Ezek ismerete azután önként adja a megoldást, 
van-e, lehet-e sző hierarchiáról s főleg: van-e 
szükség annak alkotmányi szabályozására.

drbv.

Üzenet
a kecskeméti Katholikusok Lapja 

Szerkesztőségének.

Korunkat jellemző tünet az, hogy a heti 
és havi lapok száma légió. Azok, akik szeretik 
az újságot s hitelt is adnak annak, ami a  be
tűkön keresztül megjelenik, ma teljes bizonyta
lanságban élnek. Egyfelől azért, mert eleve le 
kell, hogy m ondjanak arról a reményről, hogy 
minden közérdekűnek látszó újságot átolvas
sanak, másfelől pedig azért, mert sok újság 
ad olyan közleményeket, amelyek az igazságtól 
kissé eltávolodnak.

Kapjuk 1936. május 3-iki számában ol
vastam egy cikket, amelynek ez a címe: »Alá
zatosan kérjük az Egyházba való visszavéte
lünket«, s elszomorodtam a cikk tartalmán.

A cikkben közölt adatok helyesen a követ
kezőképen javítandók: Dr. Thieme Károly leip- 
zigi (azaz lipcsei) egyetemi tanár nem írhatta  
a közölt levelet, egyszerűen azért nem1, mert 
már 1932. novemberében meghalt s az idézett 
levél pedig a római püspökhöz 1933. októberé
ben küldetett el. M egírhatom, hogy van még 
egy másik Thieme Károly, de ez nem egyetemi 
teológiai tanár, hanem egy főiskolán ad elő 
pedagógiát. Nem működött, mint evangélikus 
lelkész sohasem, s lelkészek nevében soha nem 
is nyilatkozhatott. De van neki a levélen kívül, 
egy nyilatkozata, amelyben azt mondja: »Hogy 
több száz német evangélikus lelkész védelmet 
és felvételt kért volna XI. Piustól, erről nem 

tudok«. Tehát a 600-as szám tiszta kitalálás.
XI. Pius igen tartózkodó m agatartást tanú

sított a katolikus sajtó által 1934. április havá
ban megjelent s e kérdést feszegető hírekkel 
szemben, egyszerűen azért, mert az össizes kül
földi és hazai politikai és egyházi lapok ezt 
a csúnya hírlapi kacsát igyekeztek a lehető 
leggyorsabban agyonhallgatni.

A cikk végén azt olvasom: hisszük, hog> 
ahol még van ennyi készség és jóakarat, »alá
zatosan kérni újrafelvételüket az Egyházba«, 
ott szívesen munkálkodik az U r kegyelme s 
megvilágító ereje és megmutatja az őszintén 
jószándékú em bereknek az útat az ősi hajlék,

az Egyház felé. Ezt a mondatot igaznak foga
dom el, hiszen abban az évben Németországban
323.000 lélek tért be Egyházunkba. Megemlít
hetjük Ausztriát is, ahol a következő évben 
több, mint 30.000 lélek tért át hozzánk.

Nagy baj az, ha a szerkesztő ur|ak nem 
rendelkeznek elegendő lap töltelékkel s kény telié
nek elmúlt események után kutatni, s azok ak tu
alitását kihangsúlyozni. Ha sok időnk volna, 
s nem akarnék olvasóinkat idegesíteni, mi is 
írnánk arról a római hitű Schmiedt püspc :ről, 
aki néhány évvel ezelőtt elküldetett Svédország
ba, mint hitterjesztő s haza kellett gyorsan 
hívni, mert pap létére házassági Ígéretet tett 
egy evangélikus ápolónőnek, s írhatnánk a 
franciaországi roueni érsek elmozdításának kér
déséről is, de nem akarjuk a felekezetközi 
békés helyzetet(?) nyugtalanítani.

Ne vegye rossz néven a Katolikusok Lapjá
nak szerkesztősége, hogy ezt a rendkívül aktu
ális és igaz cikküket figyelemre méltattuk. 
Valaki Kecskeméten ragadott meg egy követ s 
dobta az evangélium felé.- Azt, amit mi m eg
írtunk, ne nézzék kődobásnak. G. L.

Evangélikus könyvkiadás.
Az »Evangélikus Élet« f. évi évi 21. szá

mában — f — nek »Nihil obstat?« és e lap 22. 
számában Hamvas Józsefnek »Evangélikus 
könyvkiadás« című cikkét érdeklődéssel olvas
tam, legyen szabad ezekután e kérdéshez, mint 
szakembernek gyakorlati szempontból hozzá
szólni.

Elsősorban is ki kell jelentenem, hogy 
egy evangélikus könyvkiadóvállalat megterem 
tését vagy a meglévők egyikének kiépítését 
és fejlesztését — bár túlzott reményeket én 
sem fűzök hozzá — egyházi, nemzeti és iro
dalmi szempontból szükségesnek, sőt megva
lósíthatónak tartom. Evangélikus szerzőink ed
dig nagyobbára maguk adták ki irodalmi ter
mékeiket, azok hozzáférhetősége számos aka
dályba ütközött és legtöbb esetben evangé
likus olvasóközönségünk részére elvesztek és 
elvesztek azok a pénzösszegek is, melyeket e 
könyvek előállítása felemésztett. A könyvek 
kiadását és terjesztésiét tehát oly szervezetre 
kell bízni, amely m ódját találja annak, hogy a 
jó könyv vevőre akadjon. Mert könyvet nem 
vesznek, de eladni azért lehet. Természetese^ 
gondoskodni kell arról is, hogy a kiadandó 
könyvek értékesek legyenek és addig, m íg a 
vállalat megerősödik, elsősorban oly könyvek
nek kiadásáról kellene gondoskodni, amelyek
nek témájuk, feldolgozásuk, irályuk nagvobb- 
számú olvasótábort érdekel. Ha a vállalat 
megerősödik, vállalkozhat arra is, hogy ab
szolút tudományos, az evangélikus társadalom 
nak csak egy kisebb részét érdeklő munkákat 
is kiadjon.

A Luther Társaság volna hivatva aura,



25. szám EVANGÉL I KUS  ÉLET 199 oldal

hogy az evangélikus könyvkiadást irányítsa. 
E társaság nézetem szerint anyagi erejéhez 
mérten megteszi a  kötelességét. A könyvkadói 
vállalkozáshoz azonban tőke szükségeltetik, 
mely tőke bizony sokszor csak holslszú évek 
múlva térül vissza. Tehát mivel minden k í
sérlet anyagiakon fenekük meg, meg kell te
remteni az anyagi eszközöket ahoz, hogy a kí- 
-érietek eredménnyel m egvalósíthatók legye
nek. Véleményem szerint a szükséges anyagi 
eszközöket csak egy részvénytársaság alap ítá
sával lehetne előteremteni. Ehhez pedig nein 
kell más, mint néhány lelkes és tekinjtélyes 
úriembernek az összefogása, mely társaság az
után megkeresi azt a  férfit, aki ezt a  vállal
kozást megszervezi és ha a megszervezés siker
rel járt, lehet a vállalat szakszerű vezetéséttől 
is gondoskodni.

Meg vagyok győződve arról, ha egyházi 
vezető férfiainkban a jóindulat meglesz egy 
ilyen vállalkozásnak főleg erkölcsi tám ogatásá
hoz, akkor egy ily részvénytársaság megvalóisí- 
tása akadályokba nem fog ütközni, csak meg 
kell indítani a munkát. Én nem olcsó füzetek
nek a kiadását venném program ba, mert ilye
neket továbbra is maguk a szerzők adhatnának 
ki — ezekre nagyobb tőkére nincsen szükség, — 
hanem terjedelmesebb, a müveit olvasóközönsé
get is kielégíteni hívatott, vallásos irányú, lelket 
nemesítő, ismeretterjesztő, esetleg nemesebb 
szépirodalmi munkákat. A szerzők által kiadott 
kisebb terjedelmű füzetek terjesztését azért e 
vállalkozás is elvállalhatná. E megszervezendő 
vállalkozás segítőtársai lehetnének azután a  vi
déki lelkészek és tanítók és ezek a segítő tár
sak azután a maguk körzetében olvasóköröket 
szervezhetnek.

Én ezt a vállalkozást tisztán üzleti alapon, 
természetesen a becsületes kereskedői etika és 
az irodalmi tisztaság betartásával tartom  m eg
valósíthatónak. Az a nézetem, hogy aki dolgozik 
és különösen aki jó munkát végez, honorárium 
ra igényt tarthat és viszont attól, aki honorá
riumot kap, megkövetelhetjük az ellenértéket.

Két évvel ezelőtt egy hasonló vállalkozás 
megteremtésére vonatkozó elgondolásomat az 
egyik egyházi szervezetünk vezetőjénél m ár sza
vát ettem, de ez a terv ás, mint megannyi sok 
más, csak terv maradt, életrehívásá/ra intézke
dés nem történt. Egyszer m ár meg kell indul
nunk és legalább kisérletet kell tennünk elgon
dolásaink megvalósítása érdekében. Végtelen 
boldog lennék, ha szerény soraim az illetékes 
köröket cselekvésre buzdítanák. Sch. R.

Minden gondotokat Öreá vessétek, mert 
néki gondia van reátok.“ (/. Péter 5, 7.) Aki 
önmagának ezt az „őreá vetését“ (reábízását) 
jól megtanulja, az megtapasztalja azt is, hogy 
mennyire igaz ez az Ige. Aki ezt az „Őreá ve
tést“ nem tanulja meg, az elvetett, odavetett, 
alávetett, kivetett, levetett és felfordított ember 
marad. . Luther.

H Í R E K .

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 2-1K VASÁRNAP.
Lukács ev. 15:1—10-

Milyen sokat keres Jézus. Az evangélium vilá
gosságával ott is keres, ahol egyébként van valame
lyes fényesség: talán tudás, művészi tehetség szó
noki rátermettség, pénz csillogása. Milyen sokat 
keres — mindig csak bennünket keres— hogy ápolt 
testünk — szellemünk mellett is még jobban meg
tisztítson, hogy megállhassunk így az Atya előtt. 
Milyen kevesen engedik, hogy megtalálja okát a ke
reső Jézus.

S milyen kevésszer lehet odafenn öröm egy-egy 
bűnös ember megtalálásán, megtérésén. De sokan 
is hiányoznak még . •. Talán éppen az édesanyám . . .  
Vagy talán a gyermekem . ■ . Vagy éppen jómagam • .. 
A halál is milyen sötét az evangélium nélkül.

Isten Lelke, vezess minket, eltévedt, elgurult 
gyermekeidet a kereső Jézushoz!

— Egyházközségi közgyűlés. A Pesti Magyar 
Egyház június 16-án tartott rendkívüli közgyűlése 
elhatározta, hogy a Deák-téri lelkészi kör számára 
második lelkészi állást szervez azért, hogy a jövő
ben az első Deák-téri lelkészi állás a mindenkori 
bányakerületi püspöknek tartassák fenn és arra a 
püspök meghívható legyen. Ezzel az egyházközség 
lehetővé teszi a bányakerületi állandó püspöki szék
hely megvalósítását.

— Paulik János hetven éves. Paulik János nyír
egyházi lelkész e héten ünnepli csendben hetvene
dik éve betöltését. Lelkészi gárdánk egésze sze
retettel gondol reá e napon, de alighá van olyan 
gyülekezet, ahol egyébként is ne ismernék nevét. 
Isten áldását kérjük lapunk olvasói nevében is további 
életére. \

Paulik János született 1866 jún. 21-én. Ipolyszelén, 
(Nógrád megye). Atyja tanító volt- Elemi iskolai tanul
mányait atyja iskolájában, középiskoláit Rimaszomba
ton és Selmecbányán, a teológiát Eperjesen végezte.

A teológia elvégzése után Aszódra került segéd- 
lelkésznek Moravcsik Mihály mellé, miközben a Pe- 
töfi-gimnázium és a javítóintézet vallástanítását is 
ellátta, majd a pesti egyház meghívására Buda
pesten vállalt vallástanári állást. Szerkesztette az 
Evangélikus Családi Lapot és élénk irodalmi
tevékenységéből csak a következőket emeljük
itt ki: »A 95 tétel magyarázatos kiadása.«
»Az Ágostai Hitvallás«, bevezetéssel. Két prédikációs 
kötete. — A milleniumi emlékbeszédpályázaton meg
nyerte az egyik díjat. Nagy tevékenységet fejtett 
ki a fővárosi belmissziói munkában, dalárdában és 
énekügy terén.

1900-ban a nyíregyházi nagy egyházközség egy
hangúan lelkésznek választotta ama benyomás alap
ián amelyet egy tíz évvel azelőtt elmondott beszédé
vel itt magaután hagyott. Itt az egyház akkori 
helyzete, a belmissziói szervek hiánya arra kész
tette, hogy egy nagyobb belmissziói hálózatot épít
sen ki, melynek főcélja az volt, hogy a nagyobb 
területeken szétszórt tanyalakosság lelki igényeit is 
kielégítse. Ma már minden »tanyabokor«-ban tar
tatnak istentiszteletek és vannak vasárnapok, mikor 
a tanítók bevonásával minden tanyán felcsendülnek 
az evangéliumi áhitat hangjai. Meleg pártoló szerete- 
tével állandóan előre vitte egyházunk itteni nagy isko
laszervezetét. Egy ideig esperesi tisztet is viselt, de 
különös előszeretettel a Lelkészegyesület ügyeivel 
foglalkozott 30 évig. mint esperességi lelkészegye
sületi elnök, majd 15 éven keresztül, mint a MELE. 
elnöke. Lemondásakor tiszteletbeli élnökké válasz
tották meg. A kormány egyházi és társadalmi tevé
kenységeinek elismerése és jutalmazásaként 1927-ben 
a III. osztályú érdemkereszttel. 1929-ben pedig, 40
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éves papi működésének jubileumán, kormányfőtaná
csosi címmel tüntette ki.

— A budapesti Simor-utcai templom tornyának 
és harangjának felavatása nem június 21-én, hanem 
június 28-án délelőtt 10 órakor lesz.

— Lelkészszentelés. A most végzett bányakerü
leti teológusok közül D. Raffay Sándor püspök jú
nius ho 21-én délelőtt 11 órakor a rendes istentisz
telet keretében lelkésszé szenteli Dezséry Lászlót, 
Kemény Pétert, Miklósi Endrét és Tessényi Kornélt. 
A felszentelendő lelkészek közül Kemény Páter vég
zi az igehirdetést.

— Az Árvák Sorsi átéka nyereményhúzása a nagy 
érdeklődésre való tekintettel nyilvánosan, ünnepély 
keretében fog megtörténni június 26-án, délután 4 
órai kezdettel az Angol Parkban. Minden sorsjegy 
egy-egy személy részére díjtalan belépésre jogosít 
erre az alkalomra az Angol Parkba.

— Halálozás. Németh Zoltán hírlapíró, Dr. Né
meth Ödönnek, a pesti testvéregyházak közös fel
ügyelőjének testvére Budapesten 65 éves korában, 
hosszas szenvedés után elhunyt.

— A Magyar Diákok Pro Christo Szövetsége
(MEKDSz) június 27-töl július 4-ig országos főis
kolás konferenciát tart Tahin, az ottani diáktábor
ban. Csoportos indulás 27-én délután 14.20-kor az 
Eötvös-téri hajóállomásról. Általános tudnivalók: 
Résztvehet a konferencián: minden egyetemi és fő
iskolai hallgató és hallgatónö, minden érettségizett, 
a középiskolák és tanítóképzők két felső osztályának 
mindkét nembeli növendékei és a szenior osztály 
tagjai. A részvétel költségei- Jelentkezési díj 2.50 
P. Étkezési és szállásdij napi 1-50, (6 napra 11.50). 
Étkezés június 28-án reggelivel kezdődik és július
4-én reggelivel fejeződik be. Minden résztvevő kap
hat 50 fillérért vasúti kedvezményes jegyet, ingye
nes félárú hajójegyet. A jelentkezési díj a jelent
kezéskor, az ellátási- és szállásdíj a helyszínen fi
zetendő. — Jelentkezni a díjjal egyidejűleg leg
később június 15-ig a M.K-D.Sz. központi irodájá
ban lehet Budapest, IX., Üllői—út: 19- II. 12. címen. 
Pénzt előnyösen a 42.388 csekkszámlán lehet be
fizetni. Később jelentkezés esetén a jelentkezési díj 
3 pengő. Ez esetben vasúti kedvezményért nem 
vállalhat felelősséget a rendezőség.- Utazási kedvez
ményt (33o/o-os) csakis azoknak biztosíthatunk, akik 
a jelentkezésüket a 2.50 P-vel együtt határidőig 
beküldik. i ,

— Kérelem. Felkérem lelkésztestvéreimet, akik 
bányakerületi lelkészegyesületünk ezidei gyűlésén elő
adást tartani kívánnak, hogy azt nálam bejelen
teni szíveskedjenek. Kovács Andor, bányaker- ev. 
lelkészegyleti elnök.

— Ifjúsági konferencia Szombathelyen. A Vasi
közép Egyházmegye férfi és női ifjúsága részére 
f. hó 11-én konferenciát tartott. A konferencia elő
adói: Zongor Béla esperes, Schleifer Károly ny. 
ezredes, egyházfelügyelő, Bachát István és Baráth 
Pál lelkészek, Széles Gyula tanító voltak. Az elő
adások központi témája volt: Ifjú hol vagy? A
délutáni programún nagy részét az egyesületek mü- 
sorszámai nyújtották. Megjelent összesen: 164 fiú 
és 184 leány. Az együttlét lelki gazdagodást és a 
közösség kimélyülését jelentette.

— Küzdő, szenvedő és építő ember. (Szemel
vények Egyed Aladár írásaiból.) 108- 1. A szegedi 
Egyetemi Luther Szövetség harmadik könyvkiadvá
nya jelent meg ezen a címen, címlapját Buday György 
Nehemiás könyvéből vett .ízléses rajza díszíti. Egyed 
Aladár szegedi lelkész, esperes írásaiból ad kivá
logatott részeket a hármas cím alatt. Az első cím 
alatt a Felvidéki Evangélikus Lapban és más fel
vidéki magyar lapokban megjelent azon cikkeit köz
li, amelyekben a felfüggesztett egyházi autonómiát, 
a magyar iskolát, magyar esperességet s általában a 
magyar nemzeti gondolatot és becsületet védte, a 
második cím alatt lelkészi naplójából közöl színes 
részeket, a harmadik cím alatt pedig lelkészi és es-
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

peresi munkájának irányaival foglalkozik, jelentései
nek egyes részleteit közölve. Mindegyik részhez a 
Szövetség volt elnökei írtak meleg bevezető soro
kat. Az előszó szerint a könyv a Szövetség Egyed 
Aladár iránt érzett tiszteletének és szeretetének lát
ható bizonyítéka aKar lenni. Célia »nem propaganda, 
nem tömjénezés, hanem a szeretetről való bizony
ságtétel. Nem idegeneknek készült, hanem azoknak, 
akik Egyed Aladár munkásságát úgyis ismerik « Ára 
portóval együtt 2.20 P, — tiszta jövedelem az 
Otthont fenntartó Szövetség szociális célját szol
gálja. Kapható: Szeged, Korona-u- 29. Egyetemi Lu
ther Szövetség.

— Ötszázéves múltra tekint vissza a Mlester-
házy-család, melynek ősi fészke a sopronmegyei 
Mesterháza község. Most július hó 2-án (Sarlós 
B. A- napján. In festő visitationis beatae Maríae 
virginis gloriose, Buda, 1436.) lesz ötszáz éve an
nak, hogy Zsigmond király Mesterházy András fiá
nak, Mesterházy Bálintnak (beák, literatus) a cí
meres nemesi levelet adta. E nevezetes évforduló 
alkalmából a családról, melynek tagjai túlnyomó 
részben evangélikusok, Mesterházy Sándor ny. ev- 
esperes-lelkész adatokat gyűjt, hogy azokat össze
állítva, közzétegye. Ez úton is 'kéri tehát a csa
ládnak tagjait, hogy aki a családnak történetére, ki
emelkedőbb egyénei életére vonatkozólag valamit tud, 
azokat közöljék vele. Lakása: Nagykanizsa, Su-
gár-út 25.

— A Fébé Evangélikus Diakonissza Nőegylet 
Klotildligeten (vasútállomás Piliscsaba) 1936. június 
hó 27—29-én evangélizáló konferenciát rendez. Az 
előadások »Az Ur csodásán működik« című téma 
köré csoportosulnak. Mindenkit szeretettel hív és 
vár az egyesület vezetősége. Indulás a nyugati vagy 
az angyalföldi pályaudvarról. Az utóbbi pályaudvar
ról a jegy félannyiba kerül. Ünnepen és vasárnapon 
menettérti jegy váltható.

— Nyaralás A Fébé Evangélikus Diakonissza 
Nőegylet Budapest-Hüvösvölgyben, I., Hidegkúti-út 
123/a szám alatt pensiót tart fenn, amely a 83-as 
villamos végállomásától a város felé 2—3 percnyire, 
gyönyörű, egészséges, csendes helyen, bent az er
dőben fekszik, és testi s lelki üdülésre kiválóan a l 
kalmas. A pensiót a diakonissza intézet orvosa vezeti.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi Programm ja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Az ezidei Könyvnap legkiválóbb termése;
Nyíró József: UZ BENCE. 

A székely havasokban lejátszódó regény.
Könyvnapi ára P. 3-l(h könyvnap után P. 4.80 

SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése
Budapest IX., Ferenc-körút 19—21.

"Budapest, VII., Damjanich-u- 28-b. — Farkas L.
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A Z ÉLŐ EG Y H Á Z 
É S  A FELEK EZETEK .

Az egyházról a Szentírás azt mondja, hogy 
az a Krisztus teste. Nem az a teste, amelyet 
egyszer megöltek és eltemettek, hanem az, 
amely a halálból feltámadt, hogy soha többé 
meg ne haljon. A feltámadás óta a Krisztus 
és az ő teste: az anyaszentegyház az életé,
amely halált nem lát, soha többé.

Az egyház, mint Krisztus teste csakis élő 
egyház lehet. Ha nem élő, akkor nem is Jé
zusé. Mert Jézus él, még pedig* e földön az 
egyházban él.

Ezen a ponton érthető, de sajátságos kör
forgás észlelhető. Jézus élteti az egyházat és 
Jézus él az egyház által. Az egyházban Jézus aizi él
tető elem, de az egyház egyúttal Jézusnak e földön 
való életét állandósítja. Jézus nélkül az egyház 
csak puszta keret, melyben nincs örök életre 
szóló valóság, az egyház nélkül pedig Jézus 
csak puszta ideál, amelynek nincs a mindennapi 
életre ható, alakító ereje.

Maga Jézus így állapítja meg a hívőknek 
önmagához való viszonyát: »(Én vagyok az 
igazi szőlőtőke és az én atyám a szőlőmíves. 
Minden vesszőt, amely nem hoz bennem gyü
mölcsöt, lemetsz és mindazokat, amelyek te
remnek, megtisztogatja, hogy még többet te
remjenek. Ti már megtisztítottak vagytok az 
ige által, amelyet nektek hirdettem. Maradja
tok meg bennem és én ti bennetek. Amint a sző
lővessző nem teremhet magától, ha nem marad a 
szőlőtőkén, éppen úgy, ti sem, hacsak meg nem 
maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtőke, 
ti vagytok a vesszők . . .  Ebben dicsőíttetik

meg az én atyáim, ha sok gyümölcsöt hoztok és 
így az én tanítványaim lesztek. (János 15:1—8.)

Jézusnak ez a kijelentése az egyes hívőkre 
szól ugyan, de vonatkozik a hívők összességére 
is. A hasonlat teljesen m egvilágítja az egy
háznak Jézushoz való viszonyát, m ert kétség
telen, hogy amit itt Jézus tanítványairól mond, 
azt a tanítványokat egybefoglaló egyházról is 
mondja.

Jézusból nőtt ki az egyház, mint ahogy a 
szőlőtőkéből a szőlővessző kinő. Minden egyes 
hívő és minden egyes keresztyén egyház egy- 
egy szőlővessző. Az életnedv és az életerő min- 
denikbe a Jézus leikéből állandóan ömlő Isten
ige útján Jézusból ered. H a ez az áradás meg
szűnik, ha ez az életnedv elapad, elszárad a 
szőlővessző. 'Életét az egyház Jézusból veszi 
és belőle tartja  fenn. Jézus nélkül nincsen élő 
egyház.

Az élet pedig gyümölcsözés. Amelyik gyü
mölcsöt nem terem, nem érdemli az életet, mert 
nem gazdagítja azt, hanem inkább fogyasztja 
erőit. Úgy já r  tehát, mint a venyige: lemetszik 
és tűzre vetik. Nem a szervezet teszi az egyhá
zat élővé, hanem a gyümölcsözés. A keresztyén- 
ség története igazolja, hogy az egyház mindig 
akkor volt diadalmas és hódító, mikor sokat 
gyümölcsözött, mikor folyton alkotott és épü lt 
Akkor töltötte be hivatását és akkor já rt az 
emberiség élén, mikor minden lépéséből tet
tek fakadtak. A tettek és az alkotások téglái
ból épül meg az egyház, mint olyan épület, 
melyben Krisztus lakozik. Az egyház nem him-
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nuszok zengésével dicsőíti igazában Istent, ha
nem — Jézus szavaival élve — ha sok: gyü
mölcsöt. hoz és így bizonyul Krisztus testének.

H a Jézusa,szőlőtőke és ha minden egyes h í
vő és a hívők minden egyes közössége szőlő- 
vessző, akkor egyetlen hívő és egyetlen egy
ház sem hivalkodhatik a többivel szem
ben. Valamennyit a  szőlőtőke nedve és 
ereje élteti. Az egyház és a felekezet kö
zött való különbségtétel Jézus szempontjá
ból jogosulatlan, de viszont egyedül Jézus 
szempontjából helyes és jogosult. Jogosulatlan, 
ha a szőlővessző és szőlőtőke viszonya alapján 
nézzük elkülönülésüket. Egy tőkéből sok vessző 
hajt ki és egy tőkén sok vessző élhet és 
még a legkisebb hajtás is a tőkéből nyeri az 
éltető és a m egtartó erőt. Az egyház és a  fe
lekezet között való különbségtétel tehát em 
beri szemmel nézve teljesen jogosulatlan. Jé
zus szempontjából azonban jogosult. Jézuisl sze
rint ugyanis a hívőknek csak az a közössége 
mondható egyháznak, amely a  tőkén m arad, 
amely a tőkéből él és amely így gyümölcsö- 
zésével igazolja, hogy Jézushoz tartozik és gyü- 
mölcsözésével dicsőíti meg Istent. A Jézusból 
élő és Jézus lelkét gyümölcsöztető egyházak 
egyike sem m ondhatja m agát kizárólagos .egy
háznak. Minden egyház azonos jogon nevezheti 
a m ásikat felekezetnek, mint ahogyan a szőlő
vesszők természetesen különülnek el egymástól. 
M indnyájan egyéni életet élnek ugyan, de va
lamennyinek az élete az azonos tőkéből indul 
ki és táplálkozik. M indnyájának csak annyiban 
van jogosultsága, amennyiben a  tőkéből él, 
a tőkén m arad és abból táplálkozik. Itt sem 
egyéni hiúságnak, sem önhittségnek vagy el
fogultságnak nincs helye. Az egyházak külön
állása ugyanolyan természetes és szükségsze
rű, mint az egy tőkéből kisarjadó szőlővessző 
elkülönülése és önálló élete. A szőlő vesszők 
sokasága a tőkére nézve nem vészé del méta, 
m ert ánnál többet teremhet. Több vessző több 
term ést hozhat és kevesebb a meddőség lehető
sége, mint hogyha egyetlen Vessző hajt ki a 
tőkéből.

Az egyházak1, mint felekezetek között a 
különbséget nem annyira az egyéni elkülönülés 
adja meg, mint. inkább a tőkéhez való viszo
nyuk és gyümölcsözésük.

Az élő egyházak nem nézhetik le egymást. 
Csak egyben szabad versengeniük, hogy minél 
jobban forrjanak össze az életadó tőkével és 
hogy minél többet gyümölcsözzenek. Minden 
egyes egyház csak Jézusban dicsekedhetik. 
Nem a másikat, hanem  önm agát kell ítélgetnie. 
Arra kell vigyáznia, hogy az Ige által minél 
jobban megtisztuljon és hogy minél többet 
teremjen. Az egyházak között való gyűlölködés 
teljességgel érthetetlen, sőt egyenelslejn bűnös 
gyarlóság. Amelyik egyház a  m ásikat leigáz- 
ni, vagy gyengíteni akarja, az voltaképen Jézus 
erejét fogyasztja és korlátozza abban a  törek
vésében, hogy áthassa az emberiséget. Nem az 
egyháznak kell világuralomra törekednie, ha

nem Jézus lelkét kell világuralomra juttatnia. 
Az egyház hivatása nem az uralkodás, hanem a 
szolgálat. Olyan szolgálat, amilyent Jézus vég
zett Isten akaratának érvényesülése érdekében. 
Aki ebben a szolgálatban erősebb, annak a 
gyengébbet nem szabad eltipornia, vagy fej 
lődésében és m unkájában gátolnia, hanem elő
re kell segítenie. Jézus ellen vét és Jézus el
len követ el m egbocsáthatatlan bűnt az az 
egyház, am elyik a másik egyház megsemlmii- 
sítését tűzi ki céljául vagy csak gátolja és 
gyöngíti is termő erejében.

Igaz, hogy még a szőlővesszőben is meg
van az a természetes ösztön, hogy az egyik a 
másiktól igyekszik elszívni az életnedvet és 
eltakarni az éltető napsugár fényét és melegét. 
Isten azonban, mint jó szőlőmíves, a szőlő- 
vesszőket megtisztogatja az Ő igéjével, hogy 
minél többet teremjenek. A történelem folya
mán minden egyes egyház testébe belevágott 
m ár a jó vincellér metszőkése. Az az egyház 
igazolja, hogy Jézusból és Jézusnak él, ame
lyik nem várja be Isten metszőkésének lecsa
pását, hanem önmagát a szakadatlan refor
málás gyakorlásával öntudatosan tisztogatja.

'És voltaképen itt jutunk el a felekezetek 
kérdéséhez.

A herezisre való hajlandóság ösztönösi tö r
vény. Olyan, mint a fattyúhajtás kisarjadása. 
M agától kinő és kisarjadását megakadályoz
ni nem lehet. A herezis minden egyházban 
megvan. Azonnal megindul, am int az egyház 
életre kel, mint ahogy nincs egyetlen szőlő
vessző sem, amelyen fattyúhajtás ne ütközne 
ki. Voltaképen az életerő kitörése ez. De még
is okozhat kárt. Nemcsak azzal, hogy az anya
vesszőt form átlanítja, hanem azzal is, hogy 
az életerőt fogyasztja. A fattyúhajtáson rende
sen nincs termés, ha akad is. néha, sem nem 
szép, sem nem ízes, hanem korcs, és fanyar. 
Ezért a fattyúhajtásokat le kell tisztogatni. Az 
egyház rendesen azzal követi el a hibát, hogy 
nem idejében lát a tisztogatáshoz. Nem a íaty- 
tyuhajtás ütközésekor, mikor letörése és eltá
volítása nem okoz sebet, hanem mikor m ár 
megerősödik és kárral jár1 a letörése. Tapasz
talásom és meggyőződésem, hogy élő egyház
ban nem tám adhat lelekezet, értvén ezen az 
olyan fattyúhajtást, amelyet minden élő szer
vezet a benne túltengő és életre törekvő belső 
erők folytán megterem. Az élő egyház éppen 
azzal igazolja, hogy élő, hogy tele van vigyá- 
zással, gondossággal és éberen végzi Isten 
igéjével nemcsak az építésnek, hanem a  tiszto
gatásnak is a köteles munkáját.

A meglévő felekezetekkel szemben az erő
szak alkalmazását nem tartom  és soha nem is 
tartottam  helyesnek. Meggyőződésem, hogy 
rendszeres és céltudatos munkával még a íaty- 
tyuhajtásókat is termővé tehetjük. Csak Jézus
ba kell őket visszavezetni és az Igével kell őket 
megtisztítani. Nem szabad ugyanis figyelmen 
kívül hagynunk azt a  kétségnélkül való tényt, 
hogy minden egyes felekezet Jézust keresi, az
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Igét szorgalmazza, a keresztyén ideál elérésére 
törekszik. H a valamelyik nem já r helyes úton, 
rá kell vezetni a helyes útra. A vezetés sikerét 
azonban nem a letörő erők alkalmjazása, nem 
is a lenézés gőgje, hanem a példaadás bizto
sítja  egyedül. Senkinek sem tanácsolom, hogy 
a megtévedt eket akár megszégyenítse, akár 
üldözze, mert ezzel legföllebb m egm akacsítja 
őket. Helyesebb Jézus módszerét követni, aki a 
bűnösök közé leült és az U r eltévedt juhait 
gondozó jósággal és türelmes szeretettel te
relte vissza az elhagyott nyáj körébe. A fő azon
ban mindenekben az, hogy legyen az egyház 
igazán élő egyház, ne szakadjon el a szőlőtőke 
életadó nedvétől és tisztítsa meg m agát és 
minden kis hajtását az Isten Igéjével. A gaz
dag és ízes gyümölcsözésiről pedig ne feled
kezzék meg, hanem tettekkel és nem szertar
tásokkal, alkotásokkal és nem zengedezésekkel 
dicsőítse az Istent. Ilyen módon az élő egy
ház fölöslegessé teszi és m agába szívja fel az 
úgynevezett f e l e ke z e t eket.

D. Raf fay Sándo r.

Liselotte hercegnő, Rákóczi 
rokona XIV. Lajos udvarában.

(Folytatás.)

II Liselotte áttérése és elpártolása a 
felekezetektől

Elgondolhatjuk, hogyan érezte magát Párisban 
és Versaillesben, ily képmutató és erkölcstelen kör
nyezetben a puritán német hercegnő, aki csak a 
nagyravágyó családi politikának engedve áldozta fel 
református hitét és hagyta el forrón szeretett hazáját. 
Ha a hitvallási iratokból jobban megismeri az evan
géliumi egyházak lényegét, nem is tudta volna ezt 
a hűtlenséget elkövetni.

De anyja korán elhalt, apja szabadgondolkodó 
volt. És a pfalzi németek között a sok felekezeti hit
vitával szemben bizonyos közönyösség és latitudina- 
rismus fejlődött ki. Elhidegültek a konfesszióktól, 
közvetlenül a Bibliára alapították keresztyén hitü
ket. Németország déli részeiben a katonák közt már 
a XVII. században elterjedt egy erre nézve jellemző 
vers, melynek magyar fordítását is (1709. Torkos
J. imakönyvébe írva) megtaláltam:

A keresztyénségben megkereszteltettem,
De Luther Mártonyban én soha nem hittem . ..
Es soha nem voltam s nem leszek pápista,
így hasonlóképen nem is calvinista,
Hanem csak egyedül hiszek Christusomban,
Ki érettem meghalt, üdvözülök abban.
(Lásd: Freytag G. Bilder aus der deutschen 

Vergangenheit. IV. köt. Payr S. Magyar pietisták 
a XVIII. században 30- 1. Révész 1. Hit és élet. 
1923. 141.)

E korszakból Calixtus György és a syneretismus 
hasonló törekvéseit is ismerjük.

A hitvallási és egyházi kapcsok meglazulása 
könnyebbé tette a fejedelmi családban is az átté
réseket. Az éleseszü és vidámkedélyü Liselotte 19 
éves volt, midőn a római egyházba átkényszerítették. 
De az elébe adott hitformulát csak módosításokkal 
fogadta el. Maga írja ezt le nagynéniéhez, Zsófia 
hercegnőhöz intézett levelében, midőn Erzsébet 
braunschweigvvolfenbütteli hercegnő is a III. Károly

császár és magyar királlyal kötendő házasság ked
véért 1707-ben áttért a r. katolikusokhoz. Hibáztatja, 
hogy ez Bambergben mindent leolvasott, amit a 

apók a kezébe adtak, ő bizony a hozzá intézett 
érdésekre többször ott is nemmel felelt, ahol igent 

vártak volna tőle. »Mégis megtörtént a dolog, ne
vetnem kell rajta magamban. Szüleimnek megát- 
kozása ellen (ami az áttéréseknél volt szokásos) oly 
hangosan protestáltam, hogy az én esetemben sem
mit sem mertek erről szólani. Figyelemmel hall

attam és egészen a magam esze szerint feleltem, 
e Erzsébet hercegnő ezt nem tehette, mert neki ol

vasnia kellett a hitvallást. Szívdobogás nélkül az 
ilyen látványosság (Spektakel) nem történhetik meg. 
Krisztina királynő (a szintén áttért hóbortos svéd 
királynő) arcátlan (frech) volt, azért bohózatnak 
tekintette.« (Künzel C- i. m. 286- 1.)

Duhr Bernát jezsuita »Hundert Jesuitenfabeln« 
című híres könyvében kézzel-lábbal tiltakozik az ellen, 
hogy az áttérőktől szüleik megütközését követelték 
volna a jezsuiták és kétségbe vonja a »Magyar 
átokformula« hitelességét. íme itt pedig a Nap
király sógornője Marlyban 1707 május 22-én kelt 
levelében bizonyítja, hogy áttérésekor, 1671-ben ő 
hangosan tiltakozott szüleinek megátkozása ellen. 
Tehát különben tőle is követelték volna. így ta
lálunk régi és egykorú levelekben váratlanul bi
zonyítékot hires és nagytekintélyű könyvek ellen, 
melyeknek protestánsok is hitelt adnak. A szülőket 
azért kellett megátkozni, mivel gyermeküket eret
nekségben nevelték. S áz átok által akartak kö
zéjük éket verni, hogy vissza ne térjenek szüleik 
hitére.

Liselotte igazi pápistává soha sem lett, habár 
el is járt a misékre és egyéb szertartásokra. A 
király és az udvar titkos hugenottának tartotta, s 
ezt szemére is lobbantották. Eleinte óvatosabban vi
selkedett, később nyíltan is bevallotta hitét. »Én soha 
sem elegyedem olyanba, írja rokonának, ami Ró
mának a dolga. A pápa és én nem! érintkezünk 
egymással. Én nem tartom semminek és éppen nem 
vagyok pápista, nyíltan kijelentettem.« Vallásos szük
ségletét a Bibliával és német énekeskönyveivel elé
gítette ki. »Most is minden reggel három fejezetet ol
vasok a Bibliából« — írja 1701-ben — s vannak r. 
kath. franciák is, kik Bibliát olvasnak, a pápai csal- 
hatatlanságban és csodákban nem hisznek, búcsúkra 
nem járnak és nevetnek, ha a pápa valakit kiátkoz.«

Már 1690-ben írja, hogy ő is, miként az angol 
Filding Fontainebleauban, sem pápista, sem refor
mátus, sem lutheránus, hanem megvan a maga kü
lön kis vallása. S később, 1720-ban nyíltan bevallja: 
»Ha az igazat meg kell vallanom, én úgy vagyok, 
mint Pál apostol mondja, sem Apollosé, sem Pálé, 
sem Kephásé nem vagyok; sem református, sem ka
tolikus, sem lutheránus, hanem amennyire lehetséges, 
igaz keresztyén akarok clenni s ebben akarok élni 
és meghalni.« Hiányos egyháztörténeti ismerettel és 
nagy tévedéssel egyik bizalmas levelében még azt 
is kifogásolta Liselotte, hogy Luther és Kálvin a 
r. kath- egyházból kilépett; benne maradva és ta
nítva, úgymond, sokkal több jót tehettek volna, a 
legbalgább római instrukciók lassanként maguktól 
is megszűntek volna. (Künzel C- i. m. 136 , 239.,
356., 387-, 431. 1.)

Ezzel a hirdetett felekezetnélküliséggei Liselotte 
az áttérés bűnét akarta enyhíteni. Tiltakozott a pá- 
pistaság ellen s a protestáns hitvallások helyett is 
a keresztyén hit és élet alapjául ő egyedül és köz
vetlenül a Bibliát fogadta el. Ezt azután buzgón 
olvasta, minden vallási kérdést ennek alapján ítélt 
meg, ennek zsinórmértéke szerint akart igaz, jó 
keresztyén lenni. Fontainebleauból 1701-ben írja Amá
lia pfalzi grófnénak: »Azt hiszed, hogy én a Bib
liát többé nem olvasom, mivel itt vagyok? Minden 
reggel három fejezetet olvasok. Ne gondoljátok, 
hogy a francia katolikusok oly balgák, mint a né
metek. Itt mindenki olvassa a Bibliát, aki akarja- 
Nem vagyunk kénytelenek ízléstelen csodákban hin
ni, a pápát nem tartjuk csalhatatlannak. Midőn Ró-
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mában Lavardint kiátkozta, itt csak nevettek rajta. 
Itt semmit sem adunk a búcsújárásokra és száz 
más ilyenfélére.« Degenfeld Lujza grófnőnek is 
Párisból 1719-ben írja: »Soha semmi sem fog meg
akadályozni abban, hogy német Bibliámat olvassam. 
Három igen szép Bibliám van. Mikor Franciaor
szágba jöttem, rajtam kívül senkinek sem engedték 
meg a Bibliát olvasni, de néhány év múlva minden
kinek megengedték. Az oly nagy lármát vert Con- 
stitutio (Unigenitus) ismét meg akarta tiltani, de 
nem sikerült. Én nevettem s azt mondtam: én en
gedni fogok a Constitutionals és bízvást megígérhe
tem, én nem olvasok francia Bibliát, mert én mindig 
német Bibliát olvasok. A Biblia jó, szükséges és 
kellemes olvasmány.« Emellett az áhítatossági köny
veket nagyon lebecsülte. 1707-ben írta: »Nem tudom, 
az angol vallásos könyvek kellemesebbek-e, de a 
németeket és franciákat mind szörnyű unalmasaknak 
találom, a Bibliát kivéve, amelybe nem fáradok bele, 
de a többiek mind elaltatnak.« A szent könyvet is 
kritikával olvasta. Csudálkozik, hogy az Énekek 
Énekét felvették, mikor ez két szerelmesnek az 
énekeiből áll. A Prédikátor könyvét szép könyvnek 
mondja, de látni belőle, úgymond, hogy Salamon 
nem hitt a másvilágban. (Künzel C-215., 239., 285., 385.) 
Vallásos vigasztalást merített az egyházi énekekből 
is. Igen szeretett énekelni- Hannoveri nagynénjétöl 
kérdi 1692-ben: »Miért nem énekel, hiszen azelőtt 
utazás közben a kocsiban is énekelt? Én a zsoltáro
kat jóformán mind elfeledem, de a lutheránus 
énekeket még jól éneklem, nem feledtem el.« A 
régi kétnyelvű énekkel kíván neki boldog újévet: 
»In dulci jubilo, Nun singet und seid froh!« Máskor 
meg azt kérdi: »Nem éneklik már Hannoverben ád- 
ventkor: Nun komm der Heiden Heiland? Ebben, 
mint gyermek oly csodálátosnak találtam: Nicht von 
Mannsblut noch von Fleisch.. . Und blüht ein 
Frucht Weibes Fleisch.« Máskor írja ismét: »Most 
Kedves Néném is énekelni fogja: O Mensch, bewein dein 
Sündengross. Ebből az igen hosszú énekből még most 
is tudok legalább féltucat verset, a melódiát pedig 
tökéletesen. Mégis csak kellemesebb, ha az ember 
együtt énekelhet a néppel és nem kell a papi mor- 
molást hallgatni olyan nyelven, melyet nem ért az 
ember.« 1708-ban írja ismét: »Református zsoltá
rokat is tudok még, de nem annyit, rrílnt lutheránus 
éneket. Amit Kedves Néném énekel, az így kezdődik: 
Wie nach einer Wasserquelle Ein Hirsch schreiet 
mit Begier.« (Künzel C- 144., 198., '209., 270., 289.)

Kedves történetet ír meg Degenfeld Lujza gróf
nőnek 1720-ban St. Cloudből- Liselotte a narancs
házban sétálva azt hitte, hogy maga van s hjarn- 
gosan elkezdte énekelni a 6. zsoltárt: Haragodnak 
nagy voltában. De ime ott terem előtte és lába 
elé borul egy Roussseau nevű jeles festő, ki az 
állványokon dolgozott s meghatva kiáltott fel: Óh 
Istenem, lehetséges ez, hogy Madame még a mi 
zsoltárainkat tudja énekelni? Az Isten áldja és 
tartsa meg ebben a lelkületében!« Ugyanezen gróf
nőnek írja halála előtt egy évvel: »Én most is 
evésemben, ivásomban és mindenben német vagyok. 
Én még mind tudom a zsoltárokat és énekeket, miket 
életemben tanultam és éneklem is kamrácskámban, 
sokszor még az úton is a kocsimban. Megvan még a 
Bibliám, a zsoltárkönyvem és a lutheránus énekes- 
könyveim, énekelhetek tehát, amennyit akarok.« 
(Künzel 415., 436-)

Degenfeld grófnőnek Párisból 1717-ben egész kis 
vallásos elmélkedést írt: »Istenbe vetni egész bizo- 
dalmunkat, mindenkor nagy vígasztalás. Isten böl- 
csesége, miként maga a Mindenható, végtelen; ő 
egyedül tudja tehát, minden miért történik. Az okos
ságot kell követnünk, amit ő adott, de egyébként az 
Ő akaratának engedjünk. S mivel a világot úgy sze
rette, hogy egyszülött Fiát adta, hogy minden, va
laki hiszen benne, el np vesszen, hanem örök életét 
vegyen: azért nyugodtan és békén lehetünk. Ha va
lami bajt küld ránk, azzal fenyíteni akar, hogy a 
más világban ne szenvedjünk, ami nagy vígasztalás

a halálban. Ha pedig örömöt küld, ez alkalom arra, 
hogy hálát adjunk és még jobban szeressük. Isten 
így mindent javunkra fordít, csak megértsük és 
jól fogadjuk. így vélem ezt, Kedves Lujzám, és nem 
azért mondom, hogy prédikáljak nektek, hanem, hogy 
a gondolataimat közöljem.«

A vallásos vigasztalásra, mint látni fogjuk, ma
gának volt legnagyobb szüksége boldogtalan csa
ládi életében és hazafias mély fájdalmában.«

(Folytatjuk.) D. P a y r  S á n d o r .

Búcsú egy evangélikus lelkész
írótól.

Szerencsére nem magyar, de valamikor 
evangélikus volt.

Nem régen olvastuk azt a hírt, hogy Gus
tav Frenssen belépett a német hívők tábo
rába. Ez még nem is volna olyan nagy baj, 
hiszen ennek a csoportnak a vezetője, mint 
közismeretes, valamikor misszionáriusi volt: F. 
W. Hauer, ma pedig a kereisztyénség legna
gyobb ellensége. Úgy látszik mellette nem akar 
elm aradni teljesítő képességben Frensisíen sem.

Az újabb lelkészgeneráció alig ismeri a 
nevét. Mi régiek még olvastuk azt a  három 
kis kötetes prédikációs gyűjteményét, melynek 
az volt a címe: »Dorfpredigten« (Falusi p ré
dikációk) s tudjuk azt, hogy hazánkban a há 
ború előtti években sok paróchia könyvtárában 
meg volt ez a gyűjtemény és sokat forgatták 
ezeket a köteteket. E mű volt utolsó papi müve. 
Irt azután még egy Krisztus életrajzot »Hil- 
ligenlei« címmel. Ez a könyv is elvesztette 
m ár aktualitását. Az irodalom nyilvántartói 
tudják azt is, hogy egy egész sereg regényt 
adott ki, amelynek plattdeutsch nyelvezetük mi
att külön olvasókört szereztek.

Evangélikusokat m egbotránkoztató műve: 
»Der Glaube der Nordmark.« (Az északi ta r
tomány hite.) Ebből a könyvből idézünk néi- 
hány megjegyzést: »A 400 év előtt rebelliskedő 
Luther.« Az ő halála után 100 évre a lutherá- 
nizmus gondolatszegény és erőtlen, lelkészei 
lélek ép tűz nélkül valók, a pajpok, almikor a 
pokol rémét hirdették, bírók és urak akartak 
lenni a gyülekezet, a nép fö lö tt. . .«

Felelni akar a rra  a vádira, amely a,zt ál
lítja, hogy a keresztyénséiget és a protestan
tizmust a racionalizmus szelleme ölte meg és 
ezeket mondja: »A Krisztus-hit, Jézus Krisztusi
ban, a világ-megváltóban és Üdvözítőben való 
hit nem az embereik akaratától függ. Isten 
és a teremtqs titka az, hogy elmúl óban van. 
Kétezer évig * élt. A hit számára éppen elég 
hosszú élettartam  ez. Nem a nép lett hitetlen, 
hívő a nép ma is, de az egyháztól elmaradnak, 
mert más hitük van, mint amit az egyház 
hirdet. A templomok, az egyházi épületek ma 
m ár múzeumok csupán, amelyek a múlt emlé
keit őrzik. Üresek a templomok. A gyüleke
zetnek nem öt százaléka, hanem csak öt ez(- 
reléke jár templomba. A keresztyén hit pe
dig ma m ár csak a papok dolgozószobájában
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él. Az északi tartom ányban a  keresztyénség 
clhervadt, komolyan Tialdokol.«

Tegyük fel, hogy igen szomorú helyzet- 
jelenségek igazolnák Frenssen m egállapításait, 
higyjük el neki azt, hogy a mai németség vér 
és faj problémája fontosabb sok helyen, mint 
Krisztus követése, de ha így volna is, aki 
elhivat! alott a szent szolgálatra, az eke szar
vára tette a ke^ét, szántson inkább, de ne
írjon így. I

Veszedelmes dolognak tartom mindig azt, 
ha papok irodalmi sikerek és közönség-imádat 
után szaladgáltak. Inkább legyen kritikán alu
li egy lelkész irodalmi készsége, mint hogy ilyen 
könyvekkel és adatokkal szolgálja az irodal
mat

Akinek pedig hazánkban meg van még 
valamelyik Frensse,n könyve, búcsúzzék el
örökre tőle. G. L\

Az Orsz. Luther Szövetség 
nemzetvédelmi feladatairól.

Miót a bennünket szörnyű megcsonkított - 
ságunk végzetes szerencsétlensége ért;, minden 
nemzeti, egyházi és társadalm i szervezetünk- 
nak főcéljának kellene tekinteni, hogy az 
ezeréves határok visszászérzésélrie minden te
kintetben alkalmas nemzedék nevelt essék, az 
idősebb nemzedék gondolkodása pedig ennek 
a szellemében lehetőleg megváltoztattassák. — Ez 
olyan magas általános szempont, melynek min
den egyéb részlet szempontot alá kellene ren
delni. Nem azt akarom  ezzel mondani, 
hogy ezt a mindenek felett álló szem
pontot a korszellemre vetett minden tekintett 
nélkül kell megvalósítanunk, mert m ár a múlt 
történetéből is m egtanulhattuk, hogy jaj an
nak a nemzetnek, amely a kor szellemét netm 
érti meg, vagy félreérti. A mi nagy célunkat 
a kor szellemével kell összeegyeztetnünk, a mell y 
a nemzeti, illetve faji, — továbbá a közjóléti 
(szociális) gondolat jegyében keresi a megol
dásokat.

Csodálatos, hogy nemzet-, illetve faj védel
mi kérdésekben még a művelt osztályhoz ta r
tozók részéről is milyen tájékozatlanság ural
kodik. Ennek a nemtörődömségnek tulajdo
nítom én a m agyar lelkiség, illetve 'jellem 
olyan nagyfokú visszafejlődését is, amely vég
eredményben a háborút követő erkölcsi lezüllést 
előidézte. A könnyű és gyors meggazdagodás, 
nemkülönben az ennek nyomában járó élv- 
hajhászat vágya a legderekabbaknak Játszókat 
is m egtántorította. Ez okozta azután azt, hogy

L apunk a nyári szünet a la tt k é thetenkén t 
összevont szám ban jelenik meg. Következő 
szám unk julius 12-én, 26-án, augusztus 9-én, 
23-án jön és szeptem ber 6 tói kezdve újból 
hetenként.

a házasság kérdésében nemc-ak ezek, de cse
kély kivétellel majdnem mindenki legfőbb 
szempontnak az anyagi helyzet m egjavítását 
tekintette irányadónak ahelyett, hogy a faj 
nemesbülése, — tökéletesedésének eszméje Ve
zette volna ezen legfőbb életbevágó kérdés 
megoldásánál.

Önzésünkből folyó könnyelműségünk, kö
zönyünk juttatott tehát bennünket oda, ahol 
ma vagyunk, t. i. a m agyarság szaporodásá
nak visszaeséséhez, sőt az új nemzedék minő
ségbeli átlagértékének csökkenéséhez. Az e r
kölcsromboló szellem, amely több sajtótermék 
hasábjaiból, tudomány és művészetből ma is 
büntetlenül kiáradhat, megrögzít bennünket 
ama meggyőződésünkben, hogy helyzetünk a 
lelkiség terén is javítást ignéyel.

H a Poroszország 1806—7. után hasonló 
helyzetben volt is, mint mi jelenleg, egészen 
más közszellem kerekedett ott felül, mely vég
eredményben alig hét év alatt éppen a lelki 
megújhodás, az erkölcsi újjászületés útján vív
ta ki a haza függetlenséget és szabadságát. T a
gadhatatlan, mi ma súlyosabb helyzetben va
gyunk, mint a XIX. század elején Poroszország 
volt, ez azonban egy okkal több, hogy annál 
elszántabban és odaadóbban fáradozzunk ősi 
m agyar jellemünk visszaállításán. Ez azonban 
a gyors közlekedés világában, mikor a népek 
közelebb vannak egymáshoz, mikor a métely 
mindig jobban hat, mint a jó példa, összeha
sonlíthatatlanul nehezebb. Evvel tehát azt is 
kimondtuk, hogy ősi m agyar lelkiségünk vissza
állítása is több akadályba ütközik.

Elsősorban e téren látom1 én az Országos 
Luther Szövetségnek időszerű és helyes bele- 
kapcsolódását a  nemzetvédelem nagy felada
tainak megoldásába.

Az Országos Luther Szövetség másik leg
nagyobb nemzetvédelmi feladata, amely egy
házvédelmi feladatával szervesen összefügg, 
hogy a nőt természetes hivatásának visszaadja. 
A mai nőről általában elm ondhatjuk azt, hogy 
anya lenni nem akar. Valami különös, fo rrá
sa szerint jól ismert helyről szálrmjazik az a 
szinte már a köztudatba is átm ent elv, mely 
a nők részére a férfiakéval egyenlő jogokat 
követel. E  törekvésben pedig szándékos le
szállást látok arról az eszményi magaslatról, 
ahova a nőt nemes hivatása állította; lemon
dást arról a tiszteletről, amely a boldog büsz
keséggel vállalt anyaságot jogosan megilleti. 
Mi nem vesszük észre, hogy ez hatalm as lé
pést jelent a bolsevizmus felé, melyből pc kg  
m ár kaptunk ízelítőt? És ennék a széliemnek 
az elharapódzásában nem látunk-e nemzetün
ket tudatosan gyengíteni akaró olyan szándé
kot, amely azt az ezeréves határok elérésétől 
mindinkább távolabbra veti? Avagy elfelej;et
tük-e már Polybios történetíró  ama feljegyzé
sét, hogy Hellasz a Kr. előtti II. században oly 
nagyfokú gyermekhiányban szenvedett, hogy 
a városok elnéptelenedtek s az ország, anél
kül, hogy háborúk vagy járványok sújtották



206. oldal EVANGÉLI KUS  ÉLET 26. szám

volna, nem termett gyümölcsöt, mert az ©mH 
berek pénzsóvárgásból s tunyaságból nem há
zasodlak, vagy ha házasodtak is, nem aklarták 
gyermekeiket fölnevelni.

Plutarchos szerint a Kr. utáni első szá
zadban egész Görögország nem tudott 3000 
fegyverforgató embert kiállítani, annyit, ameny
it y it a perzsa háborúk idején M egara város 
egymaga.

Igaz, hogy Csonkamagyarországon a szü
letési arány nagy csökkenése ellenére az or
szág népességének természetes szaporodása, 
(vagyis a születések többlete a halálozások fe
lett) még így is közel ioo/o (Kovács Alajos, 
Magy. Stat. Szemle X. 1932. 814. 1.) tehát 
nem az a* baj, hogy nem szaporodunk eléggé, 
hanem az, hogy ez a szaporodás a társadalom  
legalsó fokozataiban van meg, míg a  felsőbb 
értelmiségi osztály népesedése m ár csaknem 
holtpontra jutott. Ennek pedig az a természe
tes következménye, hogy ez utóbbi kipusztul 
és helyét az erkölcsileg és szellemileg kevésbbé 
alkalmatos elem foglalja el. Az volna tehát 
a teendő, hogy a vezető osztályok szaporodá
sát előmozdítsuk.

Kétségtelen, h o g y  az Országos Luther Szö
vetség e téren az egész nemzetre kiható rend
szabályokat foganatosítani nem tud, de nem is 
ez a hivatása, ellenben igenis fel világos ítólag 
hathat hittestvérei között és így legalább az 
evangélikusságon belül felhívhatja a figyelmet a 
veszedelemre, annak megszüntetése terén tehát 
kezdeményező lépést tehet.

Az Országos Luther Szövetség nemzetvé
delmi feladataiból im csak két példát említet
tem fel, pedig mennyi olyan fajtája  van még 
ezeknek a feladatoknak, melyek terén a nemzet
védelmi szempont érvényesítése mellett bő al
kalom kínálkozik az egyházvédelmi tevékeny
ségre is. Megengedem, újszerű ez a vállakó
zás, de nem tudom elképzelni ézl egyoldalú,atn 
folytatva akkor, mikor a kívánatos intézkedé
sek foganatosítása, veszélyek elhárítása, vagy 
azokra felhívás mind a kettőnek üdvére, vagy 
kárára válhatik.

Ne az államtól várjunk mindent, hanem 
tegyünk meg minden lehetőt a saját kezdemé
nyezésünkből folyóan is. Jó és célszerű bizo
nyára ezek között is akad.

v. nagy megyeri N a g y K á r ó l  y.

Az „Erős vár“ kérdéséhez.
Mintha csak a számból vette volna ki a 

szót Scholz László,' mikor e lap ‘hasábjain e 
cím en-közreadott sorait megírta.

Vita nem fér ahhoz, hogy Luther énekének 
abszolút értékű magyar fordítását meg kell 
teremteni. Okulva pedig a meddő pályázat ta 
pasztalatain, be kell látnunk, hogy ez a munká 
csak vállvetett, közös erőfeszítés eredménye le
het. Payr Sándor professzor közlése szerint

a Dunántúli 'É'nekeskönyv fordítása is így szüle
tett meg.

Nagyon helyes Scholz Lászlónak az a kö
vetelése is, hogy kiválasztott testület adja meg 
mindenekelőtt az ének tökéletes m agyar fordí
tását prózában. Ez azért szükséges, hogy a 
német nyelvben nem egészen otthonos vállalko
zók is bátrabban, nem az értelem ás jelentés 
félénk keresésében tapogatózva vehessenek 
részt a próbálkozásban. Abban az időben, mikor 
a ‘Dunántúli Énekeskönyv készült, Sántha Ká
roly mellett káplánkodtam, s látva-láttam, hogy 
az ősz költő-pap a német nyelv nemi-bírása, 
miatt mennyit birkózott, s végeredményben — 
hiába birkózott az ének szövegével.

Scholz Lászlónál azonban tovább mennék 
a követelések terén. A prózai fordításon kívül 
u. i. megkívánnám a kiválasztott bizottságtól 
annak határozott megjelölését is, hogy az ének 
egyes fcmikus szavai, kifejezései, mondatai ho
gyan adandók vissza m agyarban. Meg kellene 
pl. szabni, üogy a kezdő sor maradjon-e úgy, 
ahogy ma van, vagy lehet-e rajta  változtatni, 
mint ahogy Vietorisz változtatott rajta. Meg 
kellene határozottan mondani, hogy az első 
versszakban használt »jetzt« s vele az ének 
alkalomszerűsége megőrzendő és kidom borí
tandó-e, avagy az ősi ellenség tám adása min
denkorra szóló általános értelemben adassék-e 
vissza. El kellene végérvényesen dönteni, hogy 
a »rechte Mann«-t hős, vitéz, férfi, bajnok, 
st.b. szóval fordítsuk-e. Aztán ott vannak az 
utolsó versszak kezdő -sorai! Az első két sor
ban az Igéről van szó;" a harm adik sor kezdő 
szava viszont »Er«. És az »Er« nem vonatkoz- 
hatik a semlegesnemű Igére, ahogy azt Vie
torisz vonatkoztatja. Meg aztán nem lehetnek 
mellékesek azon latin citátumok sem, amikre 
Payr professzor mutat rá jegyzeteiben s me
lyek szerint a Luther korához közel állott la
tin fordítók a »Dank« szónak »dünken« ér
telmet adtak,, azt sejtetvén, hogy Luther itt a 
maga igemagyarázatával szemben az ellentétes 
igem agyarázattal próbálkozó hadi félnek kiáltja 
oda, hogy ne bántsák, ne csűrjék-csavarják 
az Igét, akár tetszik nekik annak igaz értelme, 
a’kár nem tetszik, m ert hiszen az Isten (»E r ) 
e téren is vele, Lutherrel van; útmutató Lei
kével és kegyelmével.

Felette igen ajánlatosnak tartanám  végül, 
ha svédül, angolul, finnül, stb. értő testvéreink 
megismertetnék velünk, hogy azokat a bizonyos 
kritikus helyeket, szavakat és sorokat hogyan 
értelmezték, hogyan fordították le a svédek, 
az angolok, a finnek, stb. a  maguk nyelvére. 
H átha ezek a fordítások is adnának valami 
útm utatást! B. L.

Ha Isten az Ő javait árúba bocsátaná, 
igen sok pénzt kapna értük. De mivel ingyen, 
ajándékul adja, alig becsüli őket az ember 
valamire.

Lutherm
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Dr. Morehead halála.
»A világ legismertebb evangélikusa« D. Dr- Mo

rehead János Alfréd, aki 1935 óta a Lutheránus Vi- 
lággyülés tiszteletbeli elnöke, 1936 június 1-én Sa- 
lemben, Virginiában meghalt. Hitvese szül* Fischer 
Eleonóra Virginia, nem sokkal előbb, május 29-én 
hunyt el. Feleségének temetése után három órával 
lehellte ki nemes lelkét.

Temetése június 4-én ment végbe és azon nagy 
számmal jelentek meg egész Amerika evangélikussá- 
gának különböző hivatalos kiküldöttei. Az egyik cso
portot D. D- Scherer Pál, a Szentháromságtemplom 
lelkésze vezette. Ez volt az a templom, amelyet Mo
rehead és felesége new-yorki tartózkodása alatt éve
ken át látogatott. Megjelent továbbá Rhyne Hugó, 
a salemi kollégium templomának lelkésze. Dr. Knu- 
bel Frigyes, mint a Lutheránus Világgyülés első al- 
elnöke és az Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház 
elnöke, Dr. Scherer János, Richmond, a virginiai 
egyház elnöke, melynek Morehead 1903—1913-ig ve
zetője volt és végül személyes jóbarátja, D. Dr. 
Trexler Sámuel.

Moreheadet leányán, Morehead Margiton (Los- 
Angeles, California) kívül még három fivére és egy 
nővére gyászolja.

Rendkívül sokan ismerték őt az egész világon, 
kiterjedt levelezésével erősítette a különböző egy
házakat; Európa ev. államaiban intézményeket és egyé
neket egyaránt támogatott, valósággal internacionális 
vezetője lett a Lutheránus Világgyülésnek és attól 
az időtől kezdve, hogy 1929-ben Kopenhágában el
nökké választották, minden idejét a nagy ügynek 
szentelte egészen addig, amíg egészségének gyen
gülése következtében 1935-ben az aktív vezetésről 
le kellett mondania. A Lutheránus Világgyülés párisi 
ülésén 1935 októberében tiszteletbeli elnökké válasz
totta. Rendkívüli személyes varázsának köszönhető, 
hogy a lutheránus világ ügyeit oly sok helyen és 
hosszú éveken át diadalra juttatta. Soha el nemi 
múló szolgálatai: a charbini menekültek Braziliába 
való szerencsés áttelepítése és a német misszionáriu
sok zavaros helyzetének rendezése. Mindez azt bi
zonyítja, hogy nehéz vezetői hivatásának tökéletesen 
megfelelt. i

Életét szünetnélküli tevékenység jellemzi, egész 
leikével Isten országának szent ügyét szolgálta.

1867-ben Pulaski Countyban, Virginiában született. 
A helybeli elemi iskolába járt, majd Salembe került 
a Roanoke-kollégiumba. A teológiát a philadelphiai 
luteránus teológiai szemináriumban hallgatta. Majd 
1892-ben Burkes Gardenbe választották meg, később 
Richmondba került. Itt 1898-ig működött. Ekkor meg
bízták a columbiai egyház és a déli teol. szeminárium 
vezetésével. Tíz éven keresztül még rendszeres teo
lógiát is előadott. 1901-től 1902-ig a berlini és lipcsei 
egyetemeken tanult. 1908-ban alma matere, a Roa
noke kollégium igazgatójául hívta meg. 1910-től 1914- 
ig az Egyesült Déli Lutheránus Egyház (most Ame
rika Egyesült Lutheránus Egyháza) elnöki teendőit 
látta el.

1919-ben azza bízta meg a Nemzeti Lutheránus 
Egyház, hogy vegye kezébe a szenvedő és nélkülöző 
európai evangélikusság megsegítésének ügyét. Buzgó 
munkájával kiérdemelte Hoover Herbert (az ame
rikai segítöakció vezetője) dícséretét, ezren és ez
ren áldják abban a huszonkét államban, amelynek 
segítségére sietett. Mint amerikai evangélikusok aján
dékát, több milliió dollárt gyűjtött készpénzben és 
több tonna élelmiszert és ruhaneműt osztatott szét az 
arra rászorulók közt.

A Nemzeti Lutheránus Egyház 1923-ban ügyvezető 
igazgatójának választotta meg. Ezt a hivatását két 
éven keresztül a legnagyobb buzgósággal töltötte be.

Az ö vívmánya az is, hogy 1923-ban megtarthat
ták Eisenachban az első Lutheránus Világgyülést. 
Sírja fölött tartott beszédében Dr. Knubel többek kö
zött ezt mondotta: »Ez a név: »Lutheránus Világ

gyülés« elválaszthatatlanul egybekapcsolódik az ö 
nevével.«

Nagy szolgálatokat teljesített ezen kívül még a 
Nemzeti Lutheránus Egyház fejlesztése körül is, 
amely 1921-ben kezdte meg a Lutheránus Világai- 
manach kiadását. Ennek a bizottságában 1924-töl 
1930-ig munkálkodott.

Dr. Morehead munkájának elismeréséül a követ
kező kitüntetéseket kapta: két amerikai, a lipcsei, a 
párisi és a pécsi egyetem teológiai doktorátusa; a 
dán Dannenbrog-Rend lovagkeresztje, a finn Fehér 
Rózsa-Rend első osztályú lovagkeresztje.

Emlékét a magyar evangélikus egyház is mélyen 
szívébe zárta. Többször járt hazánkban és nagyon 
szeretett minket s a magyar evangélikusok élete és 
küzdelmei iránt mindig melegen érdeklődött.

H Í R E K .

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 3-1K VASÁRNAP.
Lukács ev. 6:36 42.

örökös; sokszor láthatatlan összefüggés van Is
ten és közöttünk, közöttünk és az emberek között, 
örökös, általunk meghazudtolt összefüggés. Istennel 
nem sokat törődünk, embertársainkat pedig csak 
vezetni, bírálni akarjuk. Annyira vezet ez, hogy ab
szurdumig jutunk el: gerendát nem veszünk észre a 
saját szemünkben. Egy hiányzik belőlünk: kegyelem 
osztogatása az embertársainknak.

Ha egyszer Isten ezt az összefüggést, amely ed
dig részér öl áldólag sugárzódon felénk, megszakí
taná, fekete ítélet, kárhoztatis átka ütne reánk.

Ma még szeretettel vár reánk, hogy vezessen és 
jó mértékkel mérjen. Csak az életünkből is örök 
igazságosságként kell láthatóvá válnia Isten-hitünk
nek és emberszeretetünknek.

— A budapesti egyházmegye június hó 18-án tar
totta rendes évi közgyűlését. A közgyűlést Kemény 
Lajos esperes imája nyitotta meg, majd Dr. Mikler 
Károly egyházmegyei felügyelő nagyon meleg sza
vakkal köszöntötte D. Raffay Sándor püspököt. Az 
egyházmegyei felügyelő megnyitó beszédében a 
Schmalkaldeni Cikkek jubiláris évfordulója alkalmá
ból ennek a hitvallási iratnak a jelentőségét méltatta 
és különösen kiemelte azt, hogy milyen határozottan 
megcáfolja a Luther türelmetlenségéről terjesztett 
ferdítéseket az, hogy a tulajdonképeni elszakadás a 
katolikus egyháztól csak a Schmalkaldeni Cikkek
ben, tehát a reformáció megindulása után 20-évve) 
lesz véglegessé. Ezután Kemény Lajos terjesztette 
elő terjedelmes évi jelentését az egyházmegye évi 
életéről s biztató képet rajzolt annak örvendetes fejlő
déséről. Javaslatára a közgyűlés Broschko G- Adolfot 
tiszteletbeli esperessé választotta. A tanügyi bizottság 
jelentését, valamint a tanfelügyelői jelentést Mohr 
Henrik, a belmissziói jelentést Szántó "Róbert ter
jesztette elő. A számadásokat Artner Oszkár egy
házmegyei számvevő ismertette. Fellebbezések és 
kérvények elintézése után a közgyűlés a késő esti 
órákban ért véget.

— Gyámintézet. A budapesti egyházmegye gyám
intézete újból vitéz illencfalvi Sárkány Jenőt 
és Broschko G. Adolfot, eddigi világi és egyházi 
elnökét egyhangúlag elnökeivé választotta. A pest-
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megyei felső egyházmegye gyámintézele dr. báró 
Prónay Györgyöt és Prőhle Sándor alesperest vá
lasztotta elnökeivé.

— Lelkészszentelés. D- Kapi Béla püspök június
21-én a győri templomban felszentelte Békés Jó
zsef, Fonyó Ádám, Molnár Gyula, Schmidéliusz Er
nő, Spiegel Schmiedt Frigyes, Zámolyi ' Gyula, Ko
vács Lajos, Kunoss Jenő végzett dunántúli teo
lógusokat.

— Halálozás. Ottlik Gézáné szül- Balogh Ilona 
hosszú szenvedés után elhunyt. Eltávozása az Orszá
gos Luther Szövetség elnökének, Dr. Bencs Zoltánnak 
családi otthonát érinti a legközelebbről, mert az 
elhunytban Bencs Zoltánná édesanyját gyászolja,.

— Áthelyezések. Oláh Károly csepeli hitoktató
lelkész állásáról való lemondása következtében D. 
Raffay Sándor püspök a csepeli fiókegyház szervező 
adminisztrátorává Váradi Lajos 'eddigi fasori, és 
pesterzsébeti önálló hitoktatóvá Mórocz Sándor ed
digi fasori s. lelkészeket rendelte ki- A fasori lelkészi 
körbe segédlelkészül Dezséry László és Kemény Péter 
most felszentelt segédlelkészeket küldötte.

— Tanári- és tanítói választások. A budapesti 
testvéregyházak a fasori gimnáziumhoz három tanári és 
a Deák-téri elemihez két tanítói állásra hirdettek 
pályázatot. A választások június 29-én lesznek-

— Hatvan. Junius 14-én jól sikerült műsoros elő
adást rendeztek a belmissziói egyesületek, amelyen 
Szántó Róbert kelenföldi lelkész tartott értékes elő
adást, H. Láng Lívia hegedütanárnő és Gyurka 
Lolly zeneszámokkal, Fekete Éva, Tárnái Tibor és 
Oravecz Margit szavalatokkal, Ferik Ica, Piska Mag
da, Ferik Erzsébet és Regős János jelenettel sze
repeltek. A tiszta bevételt a gyülekezeti szoba és 
a lelkészlakás építésére fordítják.

— Egyházmegyei gyűlések A győri egyházmegye 
június 29-én, Győrött, a kemenesaljai egyházmegye 
egyházmegye június 30-án Celldömölkön, a veszprémi 
egyházmegye július 9-én Veszprémben tartja rendes 
évi közgyűlését.

— A győri királyi ítélőtábla új elnöke dr. Du- 
kovits Vilmos, a győri egyházközség tiszteletbeli 
felügyelője lett.

— A celldömölki Ev. Ifjúsági Egyesület június hó
7-én szépen sikerült szeretet-ünnepélyt tartott.

— A budapesti evangélikus gimnázium 'Ifjúsági 
Gyámintézete az elmúlt tanévben a tanulóktól 606.49 
P-t gyűjtött. A bevétel egynegyedét 160 P-)re kike
rekítve az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet
nek adta át. A tanulók segélyezésére 273-28 P-t 
fordított. Az Egyetemes Gyámintézet jubileumi ünne
pélyén egy díszes Bibliát ajánlott fel. Megszállott 
területre 10 Luther-Naptárt juttatott. A p’eceli, hat
vani, diósgyörvasgyári templomra, Gáncs Aladár sír
emlékére, a tahii ev. középiskolás konferenciára, a 
szegedi Egyetemi Luther Otthonnak 10—10, a Hatvan- 
gyöngyösi missziói körnek, lelkészjelöltek cserkész
tiszti kiképzésére 20—20, a budapesti Protestáns Ár
vaháznak 30, a pesti ifjúsági templomra 40, a csurgói 
templomra 100 P-t adományozott.

— Nyaralás A Fébé Evangélikus Diakonissza 
Nöegylet Budapest-Hüvösvölgyben, I., Hidegkúti-út 
Pébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

123/a szám alatt pensiót tart fenn, amely a 83-as 
villamos végállomásától a város felé 2—3 percnyire, 
gyönyörű, egészséges, csendes helyen, bent az er
dőben fekszik, és testi s lelki üdülésre kiválóan al
kalmas. A pensiót a diakonissza intézet orvosa vezeti.

— Leányinternátus Budapesten. Az ev- egyház 
felügyelete alatt álló Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet 
hat éve fennálló' s egyre bővülő, a főváros központ
jában, a tudományegyetemi s a klinikák közvetlen kö
zelében fekvő leányinternátusa (VIII., József-utca 
4, az ev. egyetemes egyház épüléte), ahonnan külön
féle középiskolák is könnyen megközelíthetők, külön 
középiskolai növendékeknek (a Deák-téri ev. leány- 
gimnázium és egyéb intézetek növendékeinek) és 
külön főiskolai hallgatóknak meleg, családi otthont 
és meg’bízható ev. keresztyén nevelést nyújt. Az 
internátus diakonissza vezetése és diakonissza orvos 
felügyelete alatt áll. Egy tanárnő korrepetál a nö
vendékekkel. Német nyelvtanítás ingyen- Modern 
nvelvek és zongoratanulás lehetséges. Állandó fel
ügyelet. Kíséret iskolába, templomba, sétára- Az el
látás kifogástalan. Minthogy az intézmény tisztán 
karitatív jellegű és célja segélynyújtás a vidéki 
szülőknek gyermekeik taníttatásában és neveltetésé
ben, az ellátási díj a mai nehéz időkben is mérsé
kelt: ev. és ref- növendékeknek havi 70.— P.,
másvallásuaknak havi 90.— P- Indokolt esetben né
mi kedvezmény. Jelentkezések az internátus veze
tőségéhez (Budapest, I., Hidegkúti-út 123/a- Tel.: 
645—73) intézendők. — Az egyesület az internátus- 
sal kapcsolatban Otthont (Hospiz) iá tart fenn át
utazók részére.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki^ a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programnija: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Az ezidei Könyvnap legkiválóbb termése;
Njjírő József: UZ BENCE. 

A székely havasokban lejátszódó regény.
Könyvnapi ára P. 3-10v könyvnap után P. 4.80 

SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése
Budapest IX., Ferenc-körút 19—21-

Nálurik már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Budapest, VIÍ., Damjanich-u. 28-b. — F .: Farkas L.
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N Y O M O RÉK O K .
Az elmúlt héten Budapesten nyomorékügyi 

világkongresszus volt. Huszonegy nemzet kül
dötte: gyűltek egybe, hogy tanácskozzanak a 
minden országban nagy számban élő nyomo
rékok felöli gondoskodás kérdéseiről. A kon
gresszus a képviiselőház delegacies termében 
folyt le s mint a kormányzót képviselő bel
ügyminiszter mondotta, már ez is jelképezte 
azt a megbecsülést, melyet a magyar kormány 
e tanácskozás tárgya iránt érez, de a kormány
nak azt a törekvését is, hogy kötelességeit ai 
szociális kérdésekkel szemben teljesíteni akarja.

Minden egészséges ember önkéntelen he
lyesléssel kífsér minden törekvést, mely a be
tegek és gyengék iránti gondoskodást céljául 
tűzi ki. Kétségtelenül evangéliumi érzés van 
az ilyen törekvésekben. A mi Üdvözítőnk mindig 
megállt a bénák, vakok, gyógyíthatatlannak 
látszó betegek előtt; szeretet, szánalom és ten
ni akaró jóság csendült meg mindig a szavá
ban, mikor szólott hozzájuk. Tőle tanulta meg 
ez a földi világ, hogy ne csupán alamizsnát te
gyünk az ilyen emberek kezébe, hanem vegyük 
is fel gondjukat s ne engedjük meg azt, hogy 
nyomorúságuk legyen a megélhetésük.

De ennek a világnak az evangéliumtól 
való messze távolságát talán misem mutatja 
jobban, mint hogy ennek a magától értetődő 
emberi kötelességnek a valamennyire való tel
jesítéséért is nemzetközi egyesülésbe kell tö
möríteni az embereket. Amit hivatalos szerve
zetek visznek véghez, az mindig töredék mak
rád ahoz képest, amit az emberek közérzése 
könnyen és egyszerűen oldana meg, ha úgy 
nevelnék őket, hogy igazi testvériség élne a szí
vükben. Mert az ideális megoldás nem az, hogy 
az államok gondoskodjanak a részvétlen em
berek helyett a nyomorékok egy részéről, ha

nem az, hogy az egészséges embertqsf,vérek 
nagy és erőteljes közössége természetes köteles
ség gyanánt megfelelően, sőt bőven gondos
kodnék mindenkiről, akit akár baleset tett 
nyomorékká, akár azért született úgy, hogy 
»Istennek dolgai nyilvánvalókká legyenek őraj
ta.« (János ev. 9 :3 .)

Ezért ez a világkongresszus még meslszebb 
is mutat a mi számunkra. Odamutat a világ 
egyéb szerencsétlenjeire, akik éppen úgy igé
nyelik az emberi közösség szeretetét, igazsá
gát, segítségét, mint a testi nyomorékok. Millió 
boldogtalan, testvériden, munkátalan, kenyér- 
télén ember él úgy az emberek közösségében, 
mintha nem tartoznék ebbe a közösségbe. Ép
pen ezek a mostani nehéz és keserűen bizony
talan körülmények, nagy nemzetek közötti 
újabb feszültségek és a gyengébb és erőt
lenebb kisebb nemzetek mindjobban hordozha- 
tatlanná váló igái nem vezethetnek máshová, 
mint hogy a vüág megint megnyomorítja önön 
életét és tovább megy azon az úton, mely csab- 
is veszedelembe viszi. A termésfeleslegeket, 
megint meg fogja semmisíteni, hogy az árak 
olcsóbbak ne lehessenek és ezért az éhezők szá
ma nem csökkenni, hanem növekedni fog. A 
hadiszereket tovább gyártja és tökéletesíti. 
Az önzés tovább nyomorítja az emberek szíve- 
lelke érzéseit és ezen semmi-semmi kongresszus 
nem seg ít  Nincs szeretet az emberek nagy 
közösségeiben és ezért nem tudja megváltoz)- 
tatni életét. Ráillik az apostol szava: »Szerete
tem pedig nincs, — semmi vagyok« . . .

Kívánjuk, hogy ez a kongresszus •segítsen 
valamit a nyomorékok szomorú életén. De még 
erősebben érezzük, hogy evangélium nélkül ez 
a világ meg nem válthatja nyomorúságait.. i
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Liselotte hercegnő, Rákóczi 
rokona XIV. Lajos udvarában.

(Folytatás.)

III. Mit kifogásolt Liselotte 
a vallásfelekezetekben ?

Nem meggyőződésből tért át, tehát nem is érez
te magát jól a bűnös képmutatók és szenteskedők 
között. Őszinte racionalizmusával bevallotta hanno
veri nagynénje előtt, ki öt nevelte, hogy bizony 
nincs hegyeket mozgató nagy hite s nem tudja magát 
kegyeskedőnek tettetni, mikor nem az. A szókimondó 
őszinteség jellemezte mindig. S aki maga iráni 
oly szigorú volt, az mások hibáit sem hallgatta el.

A franciák legnagyobb bűnét a képmutatásban 
és vállásüldözésben látja. A király és az udvar 
alig tud erről valamit, ők pontosan járnak a mi
sékre és vadászatokra. A hugenották véres üldözése 
és számkivetése a jezsuiták és a vén asszonyok 
(Maintenon) műve. »Csak kezdték volna ezt 26 év 
előtt, mikor még Heidelbergben voltam, Kedves Né- 
ném (Zsófia Hannoverben,) soha sem tudott volna 
rábeszélni, hogy katolikussá legyek. Onnan van min
den baj, hogy itt nem gondolkodnak, hanem min
dent elhisznek, amit szerzetesek és gonosz öreg 
asszonyok mondanak, és nagyon tudatlanok is min
denben. Maintenon, a mindenható nem is mer ám 
a maga kocsiján Párisba utazni, álruhás testőrök 
veszik körül, annyira fél.« Liselotte különösen ezt 
gyűlöli, ki az  ősi Merle d’ Aubigné ref. családból 
lett hitehagyottá, a királyt egészen hálójába kerí
tette, el is vétette vele magáit, de házasságukat 
nem publikálták. 1700-ban Versaillesból írja nén- 
jének. »Mivtel a királynak a nap a jelképe (Napkirály), 
az öregasszonyt mellette napfogyatkozásnak nevez
hetjük, mert ez őt jobban elhomályosítja, mint 
amennyire a nap volt sötét a múlt évben. Az igazi 
napfogyatkozás foltja néhány óra alatt elmúlik, de ez 
a folt addig tart, míg csak az Öreg élni fog.« 
(Künzel 164., 194-, 211.)

Azután a papok, különösen a jezsuiták ellen önti 
ki haragját. 1689-ben írja: »Be kell vallanom, mióta 
látom, hogy a papok oly rossz keresztyének és 
mindenütt csak badarságot követnek el, vagy leg
alább nem akadályozzák meg ezt, ahol tehetnék, 
azóta nem tűrhetem őket és oly utálatos lett előttem 
mindannyi, hogy mielőtt valamelyik rokonomat papp'á 
lenni látom, inkább lássam őt a kenyérért koldulni. 
De ez olyan textus, melynél nem időzhetek so
káig, mert ha a postán elolvassák, kétségtelenül azt 
mondanák, hogy dragonyosokra van szükségem, kik 
megtérítsenek. Tehát másról kell beszélnem-« 1698- 
ban ismét írja: »A vakbuzgóság itt némelyeknek 
az agyvelejét is elcsavarja. De látjuk, hogy a pap 
urak tréfát űznek a vallással és mindent mesének 
tartanak, mert úgy beszélik el. Ha egyik ember a 
másiknak ördöge, akkor bátran mondhatjuk, hogy 
a papok a leggonoszabb ördögök. Azelőtt így volt 
a közmondás: »Ahová az ördög nem mehet el, oda 
egy vénasszonyt küld maga helyett.« Itt Francia- 
országban így mondhatjuk: »Ahová a vénasszony 
(Maintenon) nem mehet, oda a papokat küldi el. 
Én meggyőződtem arról, hogy a vénasszony Páris- 
ban minden plébániára papokat küldött, hogy őt 
tudósítsák, mi történik a városban. Néhány plé
bánia azonban nem akarta a kémeket elfogadni. 
A vénasszony izgatja a királyt is a reformátusok 
ellen.«

A papok hatalma nagy, életük erkölcstelen, írja 
többször is. »Ettől a népségtől soha sem jön semmi 
jó és miként a német közmondás mondja: W er 
will haben zu schaffen, Der nimm ein Weib, Und 
kauf eine Uhr, Und schlag einen Pfafflen.« Nagy- 
nénjének Port Royalból 1698-ban írja, hogy fia be
szélte, ki ezt Catinat tábornagytól hallotta: »A há

ború idején egy zárdát is feldúltak. Catinat maga 
ment el, hogy a garázdálkodásnak véget vessen. És 
ime a zárdából egy pap lovagolt ki nagy köpenybe 
burkolva s egy mezítelen apáca is ült a lovon vele 
szemben. Amint a pap a tábornagyot meglátta, ka
lapot akart emelni, de a köpeny felvetődött s lát
ni lehetett, hogy ő is mezítelen s így tartja maga 
előtt az apácát. Majd az apátnő és sántítva egy 
másik apáca került elő, akik majdnem dicsekedva 
panaszolták el, hogy hányszor voltak erőszakosak el
lenük a katonák.«

A hugenották és janzenisták üldözését is, mint a 
jezsuiták és püspökök nagy bűnét említi Liselotte 
többször is. Degenfeld Lujza grófnőnek írja 1713- 
ban: Quesnel atya könyvéről, mely oly nagy lár
mát keltett s melyet a pápa átok alá vetett, volt 
tudomásom. A jezsuitákat nem kevésbbé gyűlölik, 
mint a reformátusokat. A jezsuiták megcsinálták, hogy 
Quesnel atyát elűzték. Én nem vagyok sem az 
egyik, sem a másik párton, de meg kellett gyóntató 
papomnak mondanom: nagyon bosszús vagyok, hogy 
az egyvalláson levők így üldözik egymást.« (Künzel
125., 192., 194., 833., 394.)

A papok templomi szolgálata ellen is sok volt a 
kifogása. Midőn hannoveri nagynénje a hosszú pré
dikációk miatt panaszkodik, Liselotte 1696-ban Páriá
ból írja: »Ha katolikus templomba kellene járnia, ezt 
még unalmasabbnak találná. Nem hall az ember mást, 
mint a magánhangzók éneklését: aaa — eeee — oooo 
—uuí, s ez oly türelmetlenné teszi az embert, hogy 
a bőréből akarna kiugorni. Éjféli mise után enni szo
kás, de én, ha a három éjféli misén jelen voltam, 
oly fáradt vagyok a tördeléstől, hogy inkább alszom, 
mint eszem, mert tíz órától egy óráig tart éjfél után.« 
Később írja ismét: »Ma vesperára kell mennünk, 
ami hosszú, unalmas dolog. . .  A reformátusoknál 
és lutheránusoknál az ünnepek nem olyan unalmasak, 
mert egyrészt az ünneplés nem tart oly sokáig és 
másrészt megérti az ember, amit mondanak és velők 
lehet énekelni, ebben eltelik az idő; de a latin 
sápitozásnak nincs értelme és még hozzá szörnyű 
sokáig tart.« (Künzel 166., 264.)

A templomi alvásokra többször is kitér leveleiben. 
1693-ban írja: »Én nem hallgathatok prédikációt
anélkül, hogy el ne aludjam. A prédikáció nekem 
valóságos ópium. Én itt egyszer erősen köhögtem, 
három éjjel nem tudtam szememet lehunyni. Ekkor 
eszembe jutott, hogy a templomban azonnal elal
szom, mihelyt a papot prédikálni, vagy az apácákat 
énekelni hallom. Ezért elvitettem magamat egy zár
dába, ahol prédikálni szoktak. Alig hogy az apácák 
az éneket elkezdték, elaludtam és a három órát, 
amíg az istentisztelet tartott, mind átaludtam s 
utána egészen felüdültem. Ebből láthatja, Kedves 
Néném, hogy a templomi alvás nem kevésbbé volt 
áldás nekem, mintt önnek és mint boldogult apám
nak volt.« Ezt is Zsófia nénjének írta Versaillesból 
1707-ben; »Most jövünk a templomból, ahol fél
három óta voltunk, de már reggel is harmadfél óráig 
voltunk ott. Mondják, hogy a prédikáció alatt menny
dörgőit, de én nem hallottam; állítólag kétszer le is 
ütött, de egy édes álom meggátolt abban, hogy 
meghalljam.« Versaillesból írta 1695-ben ezt is: 
»Nagy dicsőség prédikáció alatt a király (Napkirály!) 
oldalán ülni, de én szívesen átengedném ez't a di
csőséget másnak, mert őfelsége nem akarja meg
engedni az alvást. Mihelyt elalszom, meglök a könyö
kével és felébreszt; tehát sem aludni, sem ébren 
lenni nem tudok jól. És ettől megfájdul a fejem.. 
(Künzel 152., 162., 285.)

Liselotte kimondta azt is, ami a protestánsoknál 
nem tetszett neki. Midőn 1719-ben valami viszály 
volt hazájában a Heidelbergi Káté miatt, ő bizo
nyosra vette, hogy a jezsuiták az okai, mert ezek 
irgalmatlanok a többi vallás iránt, de a béke ked
véért a 80. kérdést, mely a misét bálványozásnak 
mondja, mégis ki kellett volna hagyni a kátéból.« Úrva
csorára sem menne szívesen a francia református 
templomba, mert az egészen más, mint a németek
nél. Itt nincs előkészítés, a zsoltárok, melyeket éne
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kelnek, olyan régies franciák s a kelyhet is üveg
poharakban adják, melyeket azután, mint Marrn- 
nejmban látta, kiöblítettek; olyan szent cselekmény
hez ez nem méltó, inkább korcsmának látszott, mint 
templomnak és keresztyén gyülekezetnek.« Nem jói 
ismerte a reformáció történetét, midőn Lutherről, 
Kálvinról is azt mondja, hogy olyanok voltak, mint 
a többi papok mind, mesterek lenni és uralkodni 
akartak, ezért váltak el az egyháztól. Tudnia kel
lett volna, hogy a pápa átkozta ki őket. (Künzel
356., 385., 389.)

Hogy a képmutató és vallásüldöző pápistaság 
milyen gyümölcsöket terem, azt keserű fájdalommal 
tapasztalta családi életében és hazája sorsában is. 
Az a bizalmas levél, melyben nagynénje és nevelő
anyja, Zsófia hannoveri hercegnő előtt férjének faj
talan kicsapongását s öt, mint hitvestársát egyébként 
is vérig sértő bánásmódját elpanaszolja, megdöb
bentő és igazán felháborító. Nem csak az apa foly
tatott iily ocsmány életet, hanem fiát és leányát 
is ilyen bűnös, fajtalan társaságokba vezette. Li
selotte előre rettegett attól, hogy férje a leányukat 
majd rábeszéli, hogy a Napkirálynak Montespan- 
tól való fattyújához (Bastard), Toulouse grófhoz (ki 
különben Rákóczinak jóakaró barátja lett) menjen 
férjhez. Mint lelkes nemet honleány is végtelen so
kat szenvedett férjétől és a Napkirálytól. Erről leg
közelebb. (Künzel 166.)
(Folytatjuk.) D. P a y r  S á n d o r .

Az egyházi háztartásra vonat
kozó zsinati javaslat.

Az egyeztető bizottság által kibocsátott és az egy
házközségi adózásra vonatkozó paragrafusokat, mint 

közérdekű indításokat bemutatjuk olvasóinknak.

I. F e j e z e t .

ALAPÍTVÁNYI b i z o t t s á g .

I- §•
Az egyetemes közgyűlés nyolctagú egyete

mes alapítványi bizottságot választ. A bizott
ság tagjainak felét az egyetemes egyháztanács 
tagjai közül kell választani. A bizottság el
nöke az egyetemes felügyelő, hivatalból tag 
jai: az egyetemes főjegyzők, az egyetemed szám
vevőszék elnökei és az egyetemes ügyélsz.

A bizottság legfelsőbb egyházi felügyeletet 
gyakorol a  magyarországi evangélikus egyházi 
közületeknél és intézeteknél tett, valamint az 
ezek által kezelt összes alpítványok felett. E 
célból az alapítványokat nyilvántartja.

■ Ötezer pengőnél nagyobb értékű alapít
ványi vagyon, vagy- vagyonrész elidegenítésé-, 
hez, valam int alapítványi vagyonnak ily össze
get m eghaladó terheléséhez, nemkülönben ál
lagának és céljának megváltoztatásához az ala
pítványt kezelő közület vagy' intézet közvetlen 
felsőbb egyházi hatóságiinak a  jóváhagyásán 
felül az egyetemes alapítványi bizottság jó
váhagyása is szükséges.

Egyebekben az egyetemes alapítványi bi
zottság működésének, intézkedési jogának a 
körét és mód [át az egyetemes közgyűlés sza
bályrendelettel állapítja meg.

EGYHÁZI TÖRZSVAGYON ÁLLAGÁNAK 
M E G T E R H E L É SE , ÁTVÁLTOZTATÁSA ÉS 

E L ID E G E N ÍT É S E .

2- §•
Egyházközségi törzsvagyon m egterhelésé

hez, átváltoztatásához, vagy elidegenítéséhez az 
egyházmegye jóváhagyásán felül az egyházke
rület jóváhagyása, egyházmegyei törzsvagyon 
feletti ilyen irányú rendelkezéshez az egyház- 
kerület jóváhagyásán felül az egyetemes egy
ház jóváhagyása, egyházkerületi törzsvagyon 
feletti ugyanilyen tárgyú rendelkezéshez pedig 
az egyetemes egyház jóváhagyása szükséges.

A KÖLTSÉGELŐIRÁNYZAT TÚ LLÉPÉSE.

A költségelőirányzatot csak kivételesen a 
presbitérium  határozata alapján és a  közvet
len m agasabb fokú önkormányzati testület e l
nökségének engedélyével lehet túllépni.

i II. F e j e z e t .
AZ EGYHÁZKÖZSÉGI HÁZTARTÁS.

4- §•
Az egyházi szükségletek fedezésére szol

gálnak :
a) az előző évi jövedelem feleslege,
b) az egyházközség vagyonának folyó jö

vedelme,
é) az egyháztagok önkéntes adakozásai,
d) az egyházközség esetleges egyéb be

vételei,.
, e) az egyházi adó.

Az egyházi törvények bárm ely rendelke
zéseiben em lített egyházi járulék alatt m inden
kor egyházi adót kell érteni.

Az E. A. 248. §-a hatályát veszti.

Az egyházi adózás rendszerét, valamint az 
egyházi adókulcsot — utóbbit m indenkor az 
adózó egyháztagok számára, valam int vagyoni 
és kereseti viszonyaira s általában anyagi tel
jesítőképességére való tekintettel — a jelen 
törvény keretei között, a  költségvetés tárgya
lása alkalmával az egyházközség közgyűlése 
á llap ítja  meg.

Az egyházközség a jelen törvény hatály
balépése előtt fennállott adózási rendszerét to 
vábbra is m egtarthatja, amennyiben az nem 
ellenkezik a jelen törvénnyel. H a azonban el
lenkezik, akkor az egyházközség, az egyházme
gyei presbitérium  által kitűzendő záros ha
táridőre az egyházi törvénynek megfelelő új 
adózási rendszert köteles bevezetni.

Az E. A. 251. §-a hatályát veszti.
6. §.

Az egyházi adó mind rendeltetése, mind 
adózási rendszer szempontjából kétféle:

1. rendeltetése szerint:
a) rendes egyházi adó, amely az egyház- 

község évi rendes összes szükségleteinek a fe
dezésére szolgál; ide tartozik tehát az egyház
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község által fenntartott iskola rendes szükség
lete is; ide tartozik a felsőbb egyházi hatósá
gok szükségleteinek, valamint az általuk fenn
tarto tt vagy segélyezett intézetek költségeinek 
az egyházközségekre törvényesen kivetett évi 
összege; nemkülönben a közalapi járulék is;

b) rendkívüli egyházi adó, amely a rendes 
évi költségvetés kereteit meghaladó egyház- 
községi rendkívüli szükségletek fedezésének 
céljára szolgál. ;

Az anyaegyházközség és a leányegyházköz
ség által fenntartott iskolák felállításával és 
fenntartásával kapcsolatban felmerülő költsé
gek fedezetét, mint rendes, esetleg rendkívüli 
iskolai adót, külön kell kivetni azokra az egy
háztagokra, akik az iskolafenntartó egyháznak 
a  tagjai.

2. adózási rendszer szempontjából:
a) személyi adó, amely az egyháztagok va

gyoni, jövedelmi és kereseti viszonyaira tekin
tettel, esetleg osztályba sorozás útján, készpénz
ben, terményben, egyéb természetbeni szolgál
tatásban, avagy m unkaszolgáltatásban vette
tik  k i ; '

b ) százalékos adó, amely az egyháztagok
ra kirótt állami egyenes adók alapján, azok 
m eghatározott százalékában és m indenkor kész
pénzben vettetik ki. A készpénzben kivetett adó a 
felsőbb egyházhatóságoktól jóváhagyott egyház- 
községi közgyűlési határozat alapján, termény- 
beli szolgáltatással is, leróható.

A kétféle adózási rendszer együttesen is 
alkalmazható.

Az állami adó alól való mentesség nem 
mentesít az egyházi adózás alól.

7- §•
Személyi adót köteles fizetni, minden húsz 

éven felüli egyháztag, ha külön vagyona, kü
lön jövedelme vagy keresete van; avagy, ha 
önálló háztartása van; végül, ha nincs is önálló 
háztartása, de házasság útján családot alapított.

Személyi adó fizetésére nem kötelezhető 
a teljesen keresetképtelen s egyúttal jövedelem 
nélküli és vagyontalan egyháztag.

Az E. A. 252. §-a hatályát veszti.
8 - § • .......................... -

Ötszáz pengőt meghaladó évi személyi adó 
fizetésére egy egyháztag sem kötelezhető.

Az evangélikus vallású házastársiak szemé
lyi adója együttvéve szintén nem haladhatja 
meg az ötszáz pengőt.

Az E. A. 253. §-a hatályát veszti.
9- §• »

Személyi adót csak abban az egyházközség
ben kell az egyháztag terhére kivetni, amelyben 
állandó lakóhelye van. H a az egyháztagnak 
több állandó lakóhelye van, jogában áll kije
lölni azt az egyházközséget, amelyben személyi 
adót fizetni kíván. H a e jogával az előző év 
december 31. napjáig nem él, akkor egyházi 
személyi adóval ott kell megróni, ahol állami 
jövedelem- és vagyonadóval van megróva.

Az E. A. 254. §-a hatályát veszti.

io. §.
A m. kir. honvédség, csendőrség, ha tár

őrség és folyamőrség tényleges állományú tag 
jaira, e minőségükben élvezett illetményeikből 
és szolgálati járandóságaikból származó jöve
delmük után a nem katonai egyházközség egy
házi adót nem vethet ki. ,

Az egyházi tisztviselőket nem illeti egyházi 
adómentesség az egyháztól élvezett javadal
muk után sem.

11* §-
H a a személyi adó címén befolyó jövede

lem az egyházközség szükségleteinek fedezésé
re nem elég, továbbá, ha egyházközségi köz
gyűlés az egyház adózási rendszerét a  személyi 
adó mellett az állami adók arányábian 
való egyházi adózásra is alapítja, akkor az 
egyházközség tagjai, a  megelőző évben reájuk 
kivetett állami egyenes adó alapján, ezeknek 
az adóknak az egyházközség közgyűlése által 
m egállapított, de az egyházközség minden tag 
já ra  nézve csak egységesen m egállapítható szá
zalékával is megadóztathatok.

Az egyetemes közgyűlés m egállapíthatja, 
hogy mely állami egyenes adók szolgálhatnak 
a százalékos egyházi adó kivetésének alapjául.

Az E. A. 255. §-a hatályát veszti.
12. §.

H a az egyházmegyei presbitérium  úgy ta
lálja, hogy az egyházközség rendes szükségle
teinek fedezésére nem alkalmas adózást ered
ményező adókulcsot alkalmaz, az egyházköz
séget az adókulcs m egváltoztatására hívja fel. 
H a ez a felhívás egy éven belül eredménytelen 
marad, az egyházmegyei presbitérium  az egy
házközség adózási viszonyaira vonatkozólag két 
kiküldöttje útján, az egyházközség költsé
gére, az egyházközségben beszerzendő adatok 
és m egállapítások alapján előterjesztést tesz 
az egyházmegyének az egyházközség adókul
csának megfelelő megváltoztatására. Az egy- 
rnegyei presbitérium ez alapon m egállapítja 
az adókulcsot s azután ezt a határozatát hi
vatalból való felülvizsgálás végett minden eset
ben felterjeszti az egyházkerülethez. Azi egy
házkerületi presbitérium tovább nem fellebbez-» 
hető határozatában m egállapított adókulcsot, 
az ezt követő költségvetési évtől kezdve, az 
egyházközség az adókivetésnél alkalmazni köte
les.

l 3 \  §’A százalékos egyházi adó az egyházközség 
területén egyenes állami adóval m egrótt min
den egyháztagra kivethető az alábbi korlátok 
között:

a) ugyanaz az adótárgy csak egy helyen 
lehet egyházi adó kivetésének az alapja;

b) aki állandóan annak az egyházközség
nek, illetve missziói körnek a  területén lakik, 
amelynek politikai községeiben egyenes állami 
adóval van megróva, annak az egyenes állami 
adóját százalékos egyházi adója m egállapításá
nál egész összegében kell szám ításba venni.
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c) csak ötven százalék erejéig vehető szá
m ításba annak az egyháztagnak az állami adó
ja, akinek nem állandó lakóhelye az egyház- 
község (anya-, leány- és fiókegyház együttvéve), 
amelynek területén állami adóval m egrótt in
gatlana van, vagy ott ily adóval m egrótt ha 
szonható foglalkozást űz (kiilbirtokos);

d) szórványhelyen lakó egyháztag állami 
adója csak huszonöt százalék erejéig vehető 
számításba; ez a kulcs alkalmazandó a fiók
egyházközségben kiilbirtokos egyháztagnál ab 
ban az esetben, ha az egyházi adó a lap ját ké
pező állami adóval m egrótt vagyonával, illet
ve haszonhajtó foglalkozásával kapcsolatban is
kolát tart fenn, vagy iskolafenntartáshoz külön 
iskolai adóval hozzájárul;

. e) a felsőbb egyházi hatóságok szükségle
teinek, úgyszintén az általuk fenntartott vagy 
segélyezett tanintézetek költségeinek fedezésérte 
törvényesen kivetett adó előírásánál minden 
evangélikus egyháztag bárhol fekvő adótárgya 
azonos elvek szerint szolgál adókivetés alapjául.

Az E. A. 256. §-a hatályát veszti.'

14- §•
Az egyházi adó kivetésénél a többgyerme- 

családfőt, ha gyerm ekeit az evang. vallásban 
neveli s azoknak önálló keresetük nincs, sem 
húsz éves életkoruk betöltése ellenére a csa
ládfő foglalkozásában nem segédkeznek, a 
presbitérium nál előterjesztett kérelmére, ha 
négy vagy öt ilyen gyermeke van, 150/0, ha 
hat, vagy hatnál több ilyen gyermeke van, 25 
0/0 adókedvezmény illeti meg, amelyet a  csa
ládfőnek kirótt egyházi adójából kell leírni.

15- §•
Az egyházközségi közgyűlés előterjesztése 

alapján az egyházmegyei presbitérium  megen
gedheti, hogy az egyházközség az általa kivetett 
egyházi adókat az együttesen kezelt közadók
kal együtt szedesse be.

Az E. A. 260. §-a hatályát veszti.
16. §.

Az egyháztagok egyházi adóját, az alapul 
szolgáló hiteles adatok alapján az egyháztanács, 
vagy az egyháztanács által e célra kiküldött 
bizottság veti ki, még pedig úgy, hogy a  ki
vetést feltüntető részletes kimutatás, az egész 
költségelőirányzattal együtt, a költségvetési 
évet megelőző év december hó 31. napjáig 
közgyülésileg végleg m egállapítható legyen.

A közgyűlés helye és ideje azzal a kijelen
téssel teendő közhírré (E. A. 40. §.), hogy az 
egyházközség előirányzatával kapcsolatosan a 
kivetésre vonatkozó javaslat is tárgyalás alá 
kerül.

Az E. A. 262. §-a hatályát veszti.
17. §•

Az egyháztagok adójának beszedése az 
egyházközségi gondnokok kötelessége, kik az 
adózó feleket a  beszedés idejéről előre érte
síteni s a beszedett összes járulékokat nyugtáz
ni tartoznak.

A készpénzben fizetendő egyházi adót nap
tári negyedévenként esedékes előzetes n e g y e d 
évi részletekben kell lefizetni. A term ények
ben fizetendő egyházi adókat pedig a  helyi 
szokás szerint m egállapított időben kell beszol
gáltatni.

A készpénzben fizetendő egyházi adó nap
tári negyedévenként essedékes befizetései ecse
tén az egyetemes közgyűlés által időnkint m eg
állapított késedelmi kamat is já r  az esedékes
ségtől számítva.

Az E. A. 267. §-a hatályát veszti.

III. F e j e z e t .
EG YHÁ ZM EG YEI, EG YHÁ ZKERÜLETI (ÉS 

EG Y ETEM ES HÁZTARTÁS.
18. §.

Az egyházmegye, az egyházkerület s az 
egyházegyetem hatáskörébe tartozó háztartási, 
vagyoni és pénzügyi természetű ügyeket — 
amennyiben azok a közgyűlés hatáskörébe ta r
toznak — közgyűlési tárgyalásra a  számvevő- 
szék közreműködésével a presbitérium  készíti 
elő. A presbitérium  a háztartási ügyek előké
szítésére pénzügyi bizottságot alakít.

Az E. A. 284. és 293. §-a hatályát veszti.
19- §

Az E. A. 299. §-a hatályát veszti.
2°. §.

Az egyházkerületnek püspöki javadalom 
céljára az állam által ju ttato tt földbirtok ha
szonélvezete, az e birtok után járó adók és biz
tosítási díjak viselése, a  birtok és épületek 
karban tartásának s ezek költsége viseléséinek 
kérdését, valamint a hosszabb lejáratú haszon- 
bérbeadás m ódját és feltételeit, nemkülönben 
a püspöki állás üresedése tartam ára eső jöve
delem hováfordításának kérdését az egyház- 
kerületek szabályrendeletileg rendezik.

IV. F e j e z e  t. 
EGYETEM ESADÓALAP.

21. §.
Az egyetemes egyház — addig is, míg 

egyházi és iskolai szükségleteinek kielégíthetése 
irán t a m agyar állammal szemben támiasztható 
és történelmi alapokon nyugvó igényei külön 
országos törvénnyel nyernek rendezést, az e 
célra nyert és semmi más célra el nem vonható 
állami hozzájárulásból, az egyetemes közgyűlés 
rendelkezése és felügyelete alatt, egyetemes 
adóalapot tart fenn.

Ebből az egyetemes adóalapból kell a le
hetőséghez képest rendszeresen segélyezni a  sú
lyos terhekkel küzdő egyházközségeket. Ennek 
mikénti m ódjáról és feltételeiről az egyetemes 
közgyűlés szabályrendeletileg intézkedik.

V. F e j e z e t .
AZ EGYHÁZI KÖZALAP JÖVEDELME.

22. §.
Az egyházi közalap céljára:
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a) minden egyházközség az utolsó népszám
lálás adatai szerint m egállapított lélekszámú 
összes tagjai után, évenként éis fejenként kót- 
két fillér járulékot fizet;

b) az egyházközség tagjai összes egyenes 
állami adójának félszázaléka külön e oélr,a kiro
vandó s a lélekszám utáni járulékkal együtt 
az évi rendes költségvetésbe beillesztendő. >'

H a valamely egyházközségadóalapjában 20 
0/0-ot meghaladó változás történt, a  helyesbí
tés a következő évi kivetésben elvégzendő.

Az egyetemes közgyűlés az a) és b) pontok 
szerinti hozzájárulást, az egyházkerületek meg
hallgatása után, az ország általános gazdásági 
helyzetének és az egyházközségek teherviselő 
képességének gondos mérlegelése mellett, a rra  
alkalmas időben, lépteti életbe és azt a körül
ményekhez képest fejenkint négy fillérig s az 
adóalap egy százalékáig menően egyszerre, 
vagy fokozatosan fel is emelheti.

Az egyházi közalap gyarapítására szolgáló 
járulékok kivetésére és behajtására egyébként 
mindenben az egyházi adóra vonatkozó rendel
kezések irányadók.

Az egyházi közalap gyarapítására szolgál 
az E. A. 306. §-ban em lített jövedelmeken felül 
az államsegély is.

Az E. A. 306. §-a a) pontjának első és 
második bekezdése hatályát veszti.

23- §•
A jelen törvény hatálybalépésének napját 

az egyetemes közgyűlés állapítja meg és teszi 
közzé. 1 I

Evangélikus arcképek.
Kéler Napóleon.

A budapesti eu. gimnázium egyik nagylelkű jó
tevőjéről akarok megemlékezni, akit személyesen is
mertem, mert fiait tanítottam s láttam buzgó mun
kásságát az egyházi életben. De be kell vallanom, 
hogy lelkűidét tulajdonképen nem ismertem, csak 
most, halála után tizenhét év távlatában kezdem öt 
valóban bensejében is megismerni; csak most, mi
dőn magán- és nyilvános élete adatait kezdtem ősz- 
szesz edegetni, most nőtt meg előttem hatalmas, fér
fias alakja s nemes cselekedetei most világítják 
meg zárkózott jelleme fennkölt tulajdonságait,

Kéler Napóleon előkelő nemesi családból szár
mazott, mely a tizenhetedik század elején kapott 
nemességet. Atyja Kéler Sándor, jónevü pesti ügy
véd volt, kinek korai halála után neki kellett ma
gának megküzdenie az élet feladataival. Két nővére 
volt, és egy öccse, a nálánál tizenhét évvel fiatalabb 
Zoltán, kinek nevelését ö irányította.

Házasságát Isten kilenc gyermekkel áldotta meg, 
öt fiúval és négy leánnyal. Fiai előkelő helyet fog
lalnak el a társadalom különböző mezején, leá
nyai kiváló férfiak feleségei lettek. Vejei közül 
egyet legyen szabad megemlítenem: D. Kovács Sán
dort, a Dunáninneni kerület püspökét. Ugyanennek 
a kerületnek volt felügyelője előbb öccse, Dr. Kéler 
Zoltán. Gyermekeit nagy gonddal és aggódó pon
tossággal neveltette. Tanítóikkal és tanáraikkal ál
landó érintkezésben volt s ezáltal jól ismerte az is
kola anyagi és szellemi állapotát. Ha rossz volt a

tanterem padlója, ö újat készíttetett, ha hiány volt 
a felszerelésben, zsebébe nyúlt és megvette a szük
séges taneszközöket.

ő  maga az Eötvös reáliskolát végezte 1863-ban, 
majd a József műegyetemet, hol két oklevelet is 
szerzett: mérnökit és építészmérnökit.

Egész életén végig vonult a vallásosság ápolása 
és az egyházhoz-iskolához való ragaszkodás. Családi 
otthonában reggelenként felbugott a harmonium 
hangja, mert mindennap áhítatot tartott gyermekei
vel. A gyermekekkel együtt énekelt, majd imát ol
vasott fel s egyik gyermeke elmondta a Miatyánkot.

A nemzet és fővárosunk fejlődésének átmeneti 
idején élt és abban fejtett ki nagysikerű munkásságot. 
Szüleivel még németül beszélt, de otthonában gyer
mekei között a magyar nyelv uralkodott. A magyar
sághoz szívvel-lélekkel vonzódott s az ősi alkot
mányhoz való ragaszkodás jellemezte öt is, valamint 
azóta elhunyt testvérét, Zoltánt is.

A nagy építőmester sírja kint van a Kerepesi 
temetőben. Hatalmas gulaalaku kriptában pihen az. 
aki életében maga volt az alkotói tevékenység. Álta
lánosan tisztelt neve elválaszthatatlan volt a ma
gyar építőmester fogalmától. A múlt század kilenc
venes évei elején visszavonult az építő vállalkozás
tól, hogy azontúl az üzleti forgatagtól távol, szak
tudását a köz javára érvényesítse. Állandó szakér
tője lett az Államvasutaknak. A köznek szolgált ez 
időben azzal is, hogy a Városligeti fasorban terve
zett evangélikus gimnázium építését minden erejével 
előmozdította és az építőbizottságban is nagy buz- 
gósággai működött.

Mint fiatal mérnök lépett be 1869-ben Buzzi 
Bódog építőmester és váltakozó irodájába s ott 
működött 1875-ig, Buzzi haláláig, tizenhat éven át 
s azontúl maga vezette a mind nagyobb arányú 
építkezéseket. Mikor Kéler Napóleon belépett az épi- 
töirodába, akkor még hiány volt nálunk szakképzett 
műépítészekben. A szomszédból, a külföldről kel
lett ide telepíteni, ide édesgetni szakférfiakat. Ké
ler Napóleon rátermettsége könnyűséggel győzte le 
az akadályokat és főnöke felismerve munkaerejét, 
szorgalmát és tudását, csakhamar társul vette maga 
mellé az alig huszonhatéves fiatalembert.

Ha egy sétát teszünk a régi Pesten és Budán, 
csodálkozni fogunk alkotásainak számán, nagyságán 
és szépségén s akkor látjuk, hogy ez a kiváló férfiú 
mily hatalmasan munkálkodott fővárosunk fejlesz
tésén és szépítésén. A köz- és magánépületek egész 
tömege mellett legnagyobbméretü vállalkozói miivé 
volt a budai ördögárok beboltozása. Egy sereg ta
nítványt is nevelt; a mostani építőmesteri gárda 
tisztes alakjait, akik már maguk is az öregebb 
nemzedék tagjai.

Puritán gondolkozása férfiú volt, aki sohasem 
hivalkodott nagy munkásságával; még családja leg
szűkebb körében is szerényen elhallgatta közhasznú 
tevékenysége eredményeit. Aki ennyit alkotott és 
épített, az maga volt a szerénység, akinek csendes 
szórakozása is a jótékonyság nemes gyakorlásával 
volt egybekötve a Protestáns Árvaház javára.

Kéler Napóleon iskoláinknak mindig melegszívű 
jótevője volt. De nemcsak ö volt a jótevő, hanem 
ujabb jótevő nemes szívébe is beajánlotta iskolánkat, 
a római katolikus Kéller Terézia, Tibor fia kereszt
anyja szívébe. Kéler Napóleon 1910 január 15-én 
kelt végrendeletében 100.000 koronát hagyott fasori 
gimnáziumunkra. E hagyaték értéke ma 9 P. 44 
fill. A mai kor gyermekének szinte érthetetlen ez 
az óriási értékcsökkenés,. De mi, akik átéltük a háború 
és az utána következő idők hihetetlen átalakulásait, 
tudjuk, hogy ezek a veszteségek igen egyszerű dol
goknak voltak következményei. Kéler Napoleon ala
pítványa nagyobb részét hadikölcsön kötvényekbe 
fektette.Elkövetkezett az anyagi és erkölcsi össze
omlás, melynek bus romjai közt járva szedjük össze 
az emlékeket és képzeletben állítsunk helyére egy 
épületet, Kéler Napóleon hagyatékának hatalmas 
épületét.



27-28 szám E V A N G É L I K U S  É L E T 215. oldal

Kéler Napóleon 100.000 K-ds alapítványának négy 
célja volt. A jövedelem egy negyede évenként az 
alap gyarapítását szolgálja, egy negyed része a 
gimnázium szertárainak gyarapítását segíti elő, egy 
negyed rész beteg vagy üdülést igénylő tanár támo
gatását célozza, egy negyed rész pedig tanári ki
küldetésekre, tanulmányútokra vagy irodalmi tevé
kenység körül felmerült költségek részbeni fede
zésére szolgál.

Ezenkívül még két alapítványról kell megemlékez
nünk: Kéler Napóleon boldogult édesanyja Kéler 
Sándor né Bielek Terézia emlékére 5000 forintos ala
pítványt tett, hogy annak jövedelmének fele része 
a templomi ének fejlesztésére esetleg templomi 
énekkar szervezésére, másik fele beteg vagy üdü
lésre szoruló tanárok és tanítók anyagi támogatására 
használandó.

Mindezeken kívül Kéler Napóleon évente 2000 
koronát adott a gimnázium szertárának építési alap
jára.

Ha meggondoljuk e négy alapítvány célját, azt 
látjuk, hogy egyházunkon és iskolánkon akartak se
gíteni, mert ha a gimnáziumot ellátták jóléti és tu
dományt célzó intézkedésekkel, ezáltal könnyítettek 
az egyház terhein, melyek a többi iskolák fenntartásá
val járnak. A Diák Otthon néhány éven át működött, 
tanárok tettek néhány tanulmányutat és üdülésre szo
ruló tanárok is kaptak néhány éven át anyagi támo
gatást. Aztán lassanként megszűnt, megdermedt 
minden. Az egyház alapjai elvesztésével, hadikölcsö- 
nők által oly veszteségeket szenvedett, hogy azokat 
még ma sem tudta kiheverni.

Emlékszem rá, hogy egyszer Kéler Napóleon 
uj gimnáziumunk tanári előszobájában volt s beszél
getett velünk. Akkor még a szomszédos Török
féle telek helyén kert volt hatalmas, öreg akácfák
kal. Erre a kertre mutatva azt mondta, hogy azt a 
telket az egyháznak valamikor meg kell vásárolnia. 
sőt még az utolsó nadrággombot is oda kell adni, 
hogy ez a terület az egyház tulajdonába jusson. 
Múltak az évek, meghalt a nemesszívü alapító, ki
vágták a szomszéd kert hatalmas akácfáit. Minden 
siralmas, szomorú helyzetbe jutott és mégis, 
mintha az Isten lépett volna közbe, a dolgok kezd
tek valahogyan jobbra fordulni. Egyházunk anyagi 
helyzete lassú javulást mutat. A szomszéd telek he
lyett egyházunk állami segítséggel megvette a Dam- 
janich-utca 28.b száma házat. Amiről azelőtt csak 
álmodoztunk, az internátus is megvalósult s bár 
létesítése és fenntartása sok terhei jelent az egy
házra nézve, mégis örvendetesen fejlődik s az is
kola mellett kitünően végzi nevelési feladatát. A 
szomszéd kert helyett is kaptunk kárpótlást, mert 
Mikola Sándor iskolánk udvarát olyan kertté alakí
totta át, hogy minden szemnek gyönyörűsége telik 
benne s azt mondhatnám, hogy alig van fővárosi 
iskola, melynek ily szép kertudvara volna. Sőt evan
gélikus nyomda is van Damjanich-utcai házunkban, 
a Fébé-nyomdája. Ki merte volna mindezt megjósolni 
a háború utáni súlyos, szomorú években.

Amit iskolánknak adtak a jótevők, az örökre 
az övók n}anid, mert jóakaratuk örök hálára kötelez 
és örökkévaló nemes például szolgál. Aki adja a 
jótéteményt, annak azt azonjial el kell felednie, 
de aki kapta, annak sohasem szabad elfelednie a 
vett jótéteményt. Iskolánk sem fogja elfeledni soha 
Kéler Na/tóleon feledhetetlen, áldott nevét és feje
delmi adományát. >

Dr. H i t t r i c h  Ödön .

Bíznunk kell abban, hogy Isten akkor van 
hozzánk legközelebb, amikor úgy látszik, hogy 
a legmesszebb van. Luther.

Figyelő
ÜDVÖZLET MAGYARORSZÁGNAK.

A »Kirche und Heimat« című, Posnanban 
(Lengyelország, Felsőszilézia) megjelenő gyü
lekezeti lap június 2 1 -iki számában jelent meg 
a fenti címmel az alább kivonatosan közölt 
testvéri hangú megemlékezés.

— »A Beszkidek tágas hegyvidéke egykor 
még M agyarországgal volt határos. Akkor kö
zel voltunk egymáshoz. Ma határaink eltávolod
tak, de a szivekben m egm aradt mindaz, ami 
ma is összeköt.

Budapestről egy idő óta hozzánk is meg
érkezik az »U ngarisch-Protestantischer Presse
dienst« (M agyar Protestáns Sajtószolgálat c. 
kőnyomatos tudósító.) Szívesen és. gondosan 
olvassuk, mert arról tanúskodik, hogy az evan
gélikus hitélet és a  protestáns öntudat Magyar- 
országon nagyon erős. A m agyaroknak a pro
testantizmus ökumenikus m unkájában nagy sze
repük van. Történetük sok megpróbáltatásiró] 
tanúskodik: az ellenreformáció mellett a  török 
háborúkat is végig kellett szenvedniük és hosz- 
szú-hosszú ideig török uralom  alatt nyögött 
országuk nagy része.

Szívünkhöz legközelebb az ottani német 
evangélikusok állanak, akik az ország' több vi
dékén régi törzsökös településekben élnek, de 
legjobb kívánságaink kísérik a bátor és hosz- 
szú szenvedések után feltörekvő m agyar pro- 
testánsságot is. Abban a  hatalm as újraépítés
ben, amelyet az olyannyira m egcsonkított Ma
gyarországnak a  világháború utóm véghez kel
lett vinnie, a  protestánsoknak nagy és döntő 
szerep jutott. Hiszen e nagy katolikus többségű 
ország kormányzója és miniszterelnöke is pro
testáns . . .« ■ .

(A továbbiakban a »Kirche und Heimat« 
cikke bő részletességgel ism erteti dr. Ravasz 
Im re egyet, tanárnak a  m agyar gályarabok 
em léktáblája május 6-iki leleplezésén tarto tt 
eml ékbe széd é t.)

A lengyelországi német evangélikusok fe
lénk nyújtott jobbját testvéri szeretettel szo
rítjuk  meg és üdvözletüket meleg áldáskívá
nással viszonozzuk.

A német hitvalló egyház leg
utóbbi útszakasza.

Hosszabb időn át hallgattunk a ném etor
szági egyházi eseményekről. Oka az a  szél
csönd, mely az oeynhauseni zsinat izgalmait kö
vette; ezekről annak idején beszámoltunk. A 
teljesen szét nem hullott, de mégis kettős 
irányba elágazott hitvalló egyház belső hely
zete azóta sem tisztázódott. Lényeges változás 
rövidesen nem várható. így alkalm asnak lát
juk az eddigi fejlődést röviden ismertetni.

Az 1936 február 17—22. napjain Oeyn- 
hausenben tarto tt 4 -ik birodalmi hitvallászsi
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naton kettős irányzat alakult ki a hitvalló egy
házon belül. A vezetést az az irányzat ragadta 
magához, melyet azóta a  »radikális«, vagy a 
»dahlemi« irányzatnak neveznek. Radikálisnak, 
m ert az állam által kiküldött egyházi bizottság
gal egyetlen lépést sem tesz közöisen. És dah- 
leminak, mert a dahlemi Niemöller lelkész a 
tulajdonképpeni lelke. Három  berlini lelkész: 
Müller, Böhm és Albertz kaptak a  zsinattól 
megbízatást az ügyek vezetésére, míg a vég
leges új vezetőséget meg nem választják. Az 
átalakítás hamarosan megtörtént. Az új Biro
dalmi Testvértanács 31 képviselőtagjából a 
többség (16-an) porosz területről, a dahlemi 
irányzatból került ki. Az Ideiglenes Egyház- 
kormányzat régi vezetősége (M arahrens püspök 
és társai) helyébe is új lépett. A Birodalmi 
Testvértanács választotta meg erre a tisztségre 
március 12-én a következőket: Müller, Fricke, 
Albertz, Böhm, Forck lelkészeket és egy jo
gászt. Ezenkívül kinevezett egy tanácsot (Rat 
der Deutschen Evangelischen Kirche), melynek 
7 tagja van. Elnöke Niemöller; tagja Asmussen 
is, a hit valló egyház vezető teológusa. Ez az 
új orgánum a Birodalmi Testvértanács és az 
Ideiglenes Egyházkormányzat viszonyára ügyel 
fel. M unkájuk csendes szervezkedésben folyik. 
Nem régiben wesztfáliai küldöttek jöttek Ber
linbe a porosz hitvalló gyülekezetek életének 
megtekintésére s egyhangú volt a, csodálkozá
suk a m egújult gyülekezetek munkája felett. 
Iratokkal erősítik mindenfelé a szorongatott 
gyülekezeteket. Nagy áldozatok árán fenntart
ják  »teológiai főiskolájukat«, melyet egyszer 
m ár a rendőrség feloszlatott, de mint »munka- 
közösség« (Lehram t der evang. Kirche der 
Altpreussischen Union) ma is él. Hősies mun
kájukat a  külföld is elismeri. Az É szakaráé rikai 
Evang. Zsinat teológiai fakultása 3 kimagasló 
személyiségnek (Dibelius, Niemöller és Jacobi) 
tiszteletbeli doktorátust adományozott. Hogy 
azonban ez az irány főleg az uniós porosz te
rületre szorítkozik, nyilvánvaló abból is, hogy 
néhány napja Brandenburgban »porosz« hit- 
valló zsinatot tarto ttak  egym agukban; erről 
még nincsenek közelebbi hireink.

Ilyen körülmények között a  másik irány 
hívei is erősebben összefogtak, hogy a  hitvalló 
egyházon belül a lutheri egyházak közösségét 
kiépítsék. A zsinat utáni események csak gyor
sították ezt a folyamatot, de nem az előidézői 
annak. A lutheri egyházak összekapcsolásának 
a története régebbre nyúlik vissza. Máir 1935 
február 12-én egy »Lutheri Paktum«-ot kö tö t
tek Hannover, W ürttem berg és Bajorország 
püspökei önálló, nagy lutheri egyházaik össze
kapcsolására. Hasonló volt a délnémetországi 
lutlheri egyházak számára 1935 október 7-én 
a »Lüneburgi Egyesség«, melyet Lüneburgban 
1936 március 10-én ú jra meg is erősítettek, 
így következett el sok régi kísérletezés után 
1936 mácius 11-én a nagy összefogás napja 
I rankfurt ,a. M.-ban. Egy-két kisebb egyház 
kivételével a Német Birodalom összes lutheri

egyházai egyesültek, hogy útját egyengessék 
egy hivatalosan elismert német birodalmi lu
theri egyház kialakulásának. Érdekeik képvi
selésére Tanácsot alakítottak (Rat der Evan
gelischen lutherischen Kirche Deutschlands), 
melynek tagjai többek élén az eddig is mindig 
nagy vezetőszerepet vitt délnémet országos püs
pökök. Berlinben állandó képviseletül központi 
hivatalt állítottak fel, vezetője H. Lilje lett. 
Március 18-án Lipcsében hivatalos jelentést ad
tak ki: a hitvalló egyházhoz tartozónak vall
ják  magukat, mégis a lutheri egyházak érdekeit 
külön kívánják képviselni és azok szellemi ve
zetését külön irányítani. Fontos ez az összefo
gás a zilált vidékek kis lutheri egyházai szá
mára, melyek az erősebbek irányításába, tám o
gatására és segítő karjára  nagyon is 'rászo
rulnak. Egy másik célkitűzése ennek az irány
nak: felvenni az állammal a tárgyalások fonaléit. 
Abból kell kiindulni eszerint, ami van: vagyis 
elsősorban az állam által kiküldött Egyházi 
Bizottság munkájából, mellyel a »radikálisok« 
szóba sem állanak. Ennek a keresztülvitele 
egyelőre kétséges, mert újabban az Egyházi Bi
zottság is tehetetlennek bizonyul s hiányzanak 
azok a feltételek is, melyek kikötésével a lu
theri Tanács közös munkát indíthatna velük 
a rend helyreállítására. H a az Egyházi Bizott
ság m unkája kudarcba fúl (ami nem lehetet
len!), akkor a hitvalló egyház két iránya ismét 
közelebb kerül egymáshoz. Ilyen irányú tá r
gyalások is vannak már.

A helyzet tehát semmiképen sem rózsás. 
Mindenfelé sötéten látnak. A keresztyénség el
lenfeleivel még csak ezután következik a nagy 
összecsapás. Az utóbbi hónapok szélcsöndje 
azért inkább viharelőtti csöndnek tetszik. Az 
olimpiászig ebben változás nem is lesz! De mi 
jön utána? H a nem is adunk hitelt különféle 
híreszteléseknek, m ár maga az is jellemző, 
hogy vészhírek járják  be az országot. Többek 
közt ez: olimpiász után egy nemzeti egyházat 
p reklam álnak (Nationalkirche), mely a német 
fajiság vallása lesz; egyform án irányul a  kato
licizmus és a protestantizmus ellen. Azt mond
ják: ekkor m ajd újra a porondra lép Müller 
birodalmi püspök (ki nem rég a hegyibeszédet, 
»németesítette« meg.). Vájjon puszta vészhírek 
ezek? Nassau-Hesísenben s másfelé is itt-ott 
újra nagy számmal tartóztattak le lelkészeket, 
(több esetben leírhatatlan tettlegességekre is 
sor került); névszerint imádkoznak értük isten
tiszteleteiken a gyülekezetek. Berlnibelru a po
gány Pergam on-oltár előtt egyesítették a bi
rodalom leányegyesületeit! Az egyházi sajtó 
béna; könyveit egy központi hivatal »negativ« 
könyveknek minősíti és indexre teszi (Reichs
stelle zur Förderung des deutschen Schrift
tums). Az ifjúság hovatovább egészen kisiklik 
az egyház kezéből. Kívánjuk, hogy a vészhírek 
azok m aradjanak csupán, de félő, hogy talán 
m ár az őszre Krisztusnak és az Antikrisztusnak 
hadai rettenetesen összecsapnak m ajd egymás
sal a mai Németországban!



27-28. szám E V A N G É L I K U S  É L E T 217. oldal

Az ifjúsági* munka a lelkészek 
lelkiismeretének mérlegén.

Alig van evangélikus lelkész, akinek külö
nösen is magyarázni kellene az ifjúsági munka 
gyülekezeti életben váló fontosságát. Minde
gyike meg van győződve arról, hogy a mai 
értelemben vett gyülekezeti élet el selm képzel
hető az ifjúsággal való foglalkozás nélkül. Az 
ifjúság utánpótlás a  gyülekezetben, és mint 
ilyen, a mai időkben különösen is nagy fontos
ságot nyer. Hogy azonban mégis meg kell ír 
nom ezt a  cikket, oka az, hogy az ifjúsági 
munka nem foglalja el azt a helyet, ami egyházi 
szempontból feltétlenül megilleti. És itt fel kell 
vetnünk a felelősség kérdését. Ki a felelős 
ezért? S kibővítve a kérdést, ki az, akinek 
felelősséggel kell tartoznia az ifjúsági m unká
val szemben?

Az ifjúsági munka értékét s a  gyülekezeti 
életben való nagy jelentőségét elsősorban is 
a gyülekezet lelkészének kell éreznie. Ki előtt 
világos az Egyház, a gyülekezet minden siebe, 
minden ereje és minden lehetősége, ha  nem 
a lelkész előtt? Az eddigi ifjúsági egyesületeink 
tengelyében mindig egy-két fiatalem ber áll; 
akik valahonnan konferenciákról hoztak m a
gukkal tüzet s m egalakították az ifjúsági egye
sületet. Sokszor még a lelkészek ellenállását is 
le kellett győzniük, hogy a munka megindul
hasson. Az ifjúsági munka gondolatát az ifjú
ság a lehető legrövidebb idő a la tt megérti. 
Nincs ma még egy gondolat, amelynek szolgá
latába annyira m aradék nélkül lehetne állítani 
az ifjúságot, mint az ifjúsági munka. M egé
rezte, hogy Isten ezen keresztül valami nagyot 
akar adni neki. Ifjúsági egyesület öt évi m un
kám tapasztalata alapján soha sem az ifjúság 
miatt vált életképtelenné, vagy nem tudott élet
képessé lenni, hanem mindig a  vezető miatt. 
Az ifjúsági munka a vezetők arcképét m utatja 
a legtöbb esetben. Sok vajúdó, a  nehézségek 
rögös ú tján  bicegő ifjúsági egyesületünk sokat 
beszélhetne erről a kérdésről. ' y 'n

Az ifjúsági munka természete szerint nem  
lelkész'. m unka , v agy legalább is nem egészében 
az. Az ifjúság nem veszi szívesen, ha lelkésze 
a helyi munka irányításán kívül a munka más 
ágának gyakorlati m egvalósításában is reszt
vesz. De éppen itt van egy nagy feladat a  lei- 
kész számára: vezetőket nevelni az ifjúsági mun
ka számára. Személyes m unkája t évén olyan 
em bert kell az egyesület élére állítani, akinek 
nemcsak a testi és szellemi adottságai vannak 
meg, hanem lelkileg is alkalmas a munka vég
zésére. Nem szabad mindent csak neki végez
nie, m ert először is mindenre nem érhet rá, 
másodszor, meg mindenhez nem is ért. Nem1 
szabad elfelejtenünk, hogy az ifjúsági munka 
az ifjúságé és nem a vezetőé. Mindig annyit 
ér az az ifjúsági munka, amennyi abban az if
júság lelkesedéséből és munkájából bemie van.

Az ifjúsági egyesület sohasem elég önma
gának. Az a forrás, <aimelynek nincs lefolyása, 
az a tó, amelynek nincs forrása, előbb-utóbb 
pocsolyává válik. így van az egyesülettel is. 
Az ifjúsági egyesületnek - kifelé kapcsolatokat 
kell szereznie, hogy hatásokat is kaphasson. 
Az ifjúsági konferenciák, táborozások és más 
alkalmak hatása éppen abban van, hogy ösz
tönzéseket ad. Ez elől elzárni az egyesületet, 
azzal a gondolattal, hogy nincs nekünk szüksé
günk senkire és semmire, — nem lehet. Sokszor 
az egyesületi m unkában önkénytelenül kifejlő
dött nagyobb közösség után való vágyat a  ve
zető fojtja meg, rövidlátásból s a helyzet félre
ismeréséből.

Ezzel a kérdéssel függ azután szervesen 
össze egy m ásik is, a pénz kérdése. Az egyesü
leti m unkát igen sok gyülekezet pénzszerzési 
lehetőségnek tartja . »Azért van az ifjúsági egye
sület, hogy segítsen a gyülekezet amvagi tértiéit 
hordozni« ... — m ondják sokan. H ány tem p
lomba vezették m ár be a villanyt, renováltak, 
harangot szereztek, kerítéseket építettek az if
júsági egyesületek? Nem ez ellen van kifogá
som, hiszen az nagyon természetes, hogy az if
júsági egyesület a gyülekezet terhét is hordozza. 
De itt is van egy nagy hiba. A gyülekezet olv- 
annyna lefoglalja az egyesület pénzét, hogy — 
egy ifjúsági lap jára tása  is lehetetlen, egyet
len képviselőt nem tudnak egy-egy konferen
ciára, vagy táborra küldeni, nem tudnak má
sokat támogatni. Mennyire egészségesebb le
hetne a helyzet, hogyha a vezető máskép gon
dolkoznék.

Van o ly an . ifjúsági egyesületünk, amely a 
gyülekezetnek a helyiségül adott lakás után 
bért fizet. A gyülekezetnek áldozattal kellene az 
ifjúság m ögött állnia. A helyiség-kérdés külön
ben ifjúsági m unkánk egyik igen fontos, a ha
logatást nem tűrő kérdése. Addig komoly, min
den igényt kielégítő m unkáról nem beszélhe
tünk, am íg ifjúságunknak nem áll rendelkezé
sére külön otthon, ahol nemcsak az összejöve
tel idejét, hanem szabadidejét is eltöltheti. — 
M unkánk területén eddig 14 új ifjúsági ház 
épült, de minden egyesület álmai között ott 
szerepel egy kis ifjúsági otthon, amelyben ott
honra találna. Hogy sok álom, közöttük az if
júsági otthon álma, meg nem valósul, abban a 
vezető a hibás. Az ifjúság el nem képzelhető 
erőfeszítésre képes, ha m aga mögött érzi ve
zetőjét és gyülekezetét. Nem volna szabad el
felejteni, hogy az ifjúsági m unkáért áldozatot 
és pedig nagy áldozatot is meg kell hoznunk.

A gyülekezet és az ifjúsági egyesület helyes 
viszonya szempontjából szükséges, hogy az a 
presbitérium ban képviseletet nyerjen. Hogy er
re mennyire nagy szükség van, m utatja több 
eset, amikor éppen a gyülekezet vezetősége 
nem értve az ifjúsági munka célkitűzését, egy
szerűen megnehezítette, ha meg nem semmisí
tette az ifjúság munkáját.

A lelkészi oklevél senkit sem tesz képessé 
arra, hogy jó ifjúsági vezető legyen. H a ezt el-
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ismernénk, akkor a fejlődés is siókkal erőtel
jesebb lenne, mint amilyen most. Kevesebb len
ne az »egyéni elgondolás«, a  »saját szájíz« sze
rint való kisérletezés. Ifjúsági vezető akkor 
lesz valaki, ha önm agát képezi, ha minden l e 
hetőséget és alkalm at m egragad arra , hogy ta 
nuljon. Meg kell becsülnünk az elődök munká
ját, de becsülnünk kell az ifjúságot is. Erősza
kos módon nem szabad ifjúsági m unkát végezni.

Ki az, aki ezekben a kérdésekben a  m eg
oldást m unkálhatja? A lelkész. Egy gyülekezeti 
életben a  lelkészen fordul meg minden, ő az 
ifjúsági m unkának a vezetője, még akkor is, 
ha ő a  háttérben áll, tehát az ifjúsági m unka 
ügyének előhaladása, vagy sorvadása az ő lelki
ism eretén van. Az ifjúság m indenütt kész arra, 
hogy ifjúsági egyesületbe tömörüljön és ott 
munkálkodhassék, az ifjúság kész arra, hogy 
a jó vezetőt kövesse. Az ifjúsági m unka a lel
kész s egyú tta l az egyház lelkiismeretének a 
kérdése. Állítsuk tehát ezt az ügyet lelkiismere
tünk m érlegére, s m érjük le rajta hűségünket, 
lelkesedésünket és odaadásunkat. A m érleg — 
jobbra vagy balra billen. H a kedvező számunk
ra a mérés eredménye, legyünk hálásak, ha 
nem, próbáljunk m ásként cselekedni és gondol
kodni, mint eddig, csak m egelégedettek ne le
gyünk. Nagy a kisértés, hogy ham ar m egelég
szünk az eredm ény mutatkozásán, vagy ham ar 
elcsüggedünk a sikertelenségen. M indkettő al
kalmas arra , hogy ne tegyünk ebben az ügyben 
többet, m int amennyit eddig tettünk.

E r ő s  S á n d o r .

Könyvismertetés.
Francis Hackett: VIII. Henrik. 

Budapest, 1936. 416. lap.

Évekkel ezelőtt az egyik budapesti orvos- 
professzor, aki fiatal éveiben római kát. lel
kész volt, foglalkozott dékáni beszédében VIII. 
Henrikkel s igen súlyos betegséggel vádolta 
m eg s ennek' okául vezette le az anglikánizmus 
m egalapítását. Egyik vidéki evangélikus lelkész 
egy rádió igehirdetésben válaszolt e rre  a nyil
vánosság előtt elhangzott vádra. Időközben 
nagyon sok hazai mozgóképszínház ismertette
VIII. H enrik esetét a  mozi közönségével. Ilyen 
előzmények után szinte természetes volt az, 
hogy a  Nemzeti Színház is előadott egy VIII. 
H enrik című darabot.

A sajtó is feljogosítottnak érezte m agát 
arra , hogy ezekre az eseményekre reflektálva 
elmondhassa véleményét s a tavalyi évben 
Morus Tamás jubileuma alkalm ából a hazai 
róm. kát. havi folyóiratok széltében-hosszában 
ism ertették Anglia történetének e századát.

Viszont m ég evangélikus folyóirataink is 
éles harcot folytatnak a  történelmi kérdések 
és tém ák regényben való m egtárgyalása ellen. 
Az úgynevezett szakemberek szakszerű irigy

séggel tekintenek a naív regényolvasó nagy- 
közönségre, amelyik az iskolai tanítást elfe
ledve, a  jól vagy rosszul megjr.t történelm i 
regényekből akarja  felújítani régi, vagy ré 
gen elfelejtett ismereteit. Bizonyos az is, hogy 
a nagyközönséget érdekli a »nagy« emberek 
úgynevezett kényes magánélete, de valljuk be 
egész őszintén, hogy a társadalm i általános 
s m egakaszthatatlan pletykálkodásban a jelen 
nagyjait sem igen kímélgetik.

Ez a könyv elejétől végéig hallatlanul é r
dekes, izgató, történelmi okmányok alapján 
készített mű, amelynek adatait talán a  hiva
talos történelem tudomány, vagy a szellem- 
történészek sem tudják bírálat tárgyává ten
ni. Különösen érdekes ez a  könyv az olyan 
evangélikus embernek,, aki a könyv nagy kér
désében teljesen elfogulatlan lehet. Akinek az 
anglikán keresztyénség éppen annyira távol- 
álló, mint a  római katolicizmus. A lejátsza- 
tott XVI. század királyai, házassági erkölcsste- 
lenségei, az uralkodóházak elég frivol m aga
tartása azt iaz érzést szólaltatja meg, hogy mi
lyen jó, hogy nem abban a korban élünk. É l
vezet olvasni a  csalhatatlan Leó és Kelemen 
pápák gyötrelmes gondolkodását, hogy vájjon 
Károlyhoz, Ferenchez, vagy Henrikhez húzza'- 
nak-e? Az a  mai katolicizmusban erkölcsi pie- 
desztálra állított házassági gyakorlat, amely- 
lyel a pápai udvart mindenha megtisztelik, 
ebben a könyvben a m aga mezítlábas s na1- 
gyon em beri habitusában jelenik meg1.

Szerepel ebben a könyvben Luther, Kálvini, 
Loyola. Az angol előprotestantizmusniak esetei 
is olvashatók! s a nagy Angliának »kezdeteit« 
meg lehet ismerni, úgy, hogy abból még a tel<- 
jesen gúzsbakötött m agyarság is m eríthet jö 
vő történelmére optimizmust. VIII. H enrik há
zassági ügyei után milyen jelentéktelenné tör- 
pül a  Luther ellen felhozott s hesseni Fülöp 
házasságában tanúsított engedékenység.

A hazánkban a közérdeklődés előterébe 
hengerített kérdést ez a  könyv fejezte be. 
Akik a könyv előtt megjelent adatokat m aguk
ba felszívhatták, nem nélkülözhetik ezt az új
donságot. . G\ L.

Nem hagyhatom szó nélkül.

LEVITA-KÁNTORTANFOLYAM OK szük
ségességéről m ár sok szó esett, de eddig nem 
valósult meg. Az egyházi hatóságok adminisz
trációs teendői és a közgyűlések ezer más tá r
gya közepette ez mindig elsikkadt. Pedig le
hetetlen állapot, hogy az anyagyülekezetből io 
—30 kilométerre fekvő 400—600 lelkes filiák 
élére — hová a rendes lelkész szerződés szerint 
évenként csak kétszer-háromszor szállhat ki — 
a prédikálásban és lelkipásztori teendőkben 
járatlan  18—19 éves képezdészek, illetve ta
nítók kerülnek, kiknek elég gondot és terhet 
jelent a saját iskolai teendőiknek lelkiismeretes
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elvégzése, nemhogy még a lelkészi kötelessé
geket is ellássák. Aztán hozzá még, ez utóbbira 
képesítve sincsenek. Az ily filiák élére csak 
a megszervezendő levita-kántortanfolyamot el
végzettek legyenek állíthatók és megválaszt
hatok. A már működő levita-tanítók pedig 
évenkint rendezendő levita-tanfolyam elvégzé
sére lennének utasítandók. Természetesen a 
legideálisabb az volna, ha a lelkészi és segéd- 
lelkészi fizetések rendezése, központosítása foly
tán ily helyekre missziói segédlelkészeket, hit
oktatókat helyeznénk el. A munkaerők beállí
tását és a költségeket mihamarább elő kell te
remteni, mert a szekták folyton jövő-menő pré
dikátorai elhódítják híveinket. Addig is, míg 
a fizetés rendezés meg nem lesz, minden f diá
ban akad egy-két jóravaló család, ki lakást s 
esetleg felváltva élelmezést is ad a missziói 
segédlelkésznek. S ha csak egy-két hónapig, 
vagy hétig vállalják is a vándor missziói se
gédlelkész meghívását és ellátását, bizonyára 
ez is sok kegyelem és áldás forrása lesz.

V. Z.

H Í R E K .

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 5-lK VASÁRNAP.
I. Péter eu. 3:8—15.

Mindaz, ami ebben a pár versben, mint az apos
tol bölcs tanácsa szól az őskeresztyén gyülekezethez 
s rajta keresztül mihozzánk: oda tartozik a 15-ik 
vers gondolatához. »Az Úristent pedig szenteljétek 
meg a ti szívetekben.«- Az Úristent megszentelni 
magunkban annyi, mint szentnek tartani, tehát oly 
komolyan fogni fel isteni fenségét, hogy lehetetlen
nek érezzük egyetlen kívánságát is teljesítetlenül 
hagyni. Az Isten szent és tőlünk engedelmes hitet 
vár. Hogy ez az engedelmesség mire kötelez, azt az 
Ige olvasói naponta megta/xisztalják. Ma azt kí
vánja, amit ez az Ige tartalmaz. Mindez persze 
estik jámbor óhaj, kegyes tanács, üres moralizálás 
marad mindaddig, míg a Miatyánk első kérését,
— »szenteltessék meg a Te neved« — egyszer el 
nem imádkozzak engedelmes hittel. Amíg minden
napos imádságunk is csak gépies »szolgáltatás« az 
Istennek, addig ezt az Igét nem értjük meg. Az Isten 
Szentlelke azonban dolgozik és ahol hittel imád
koznak, ott kinyilvánítja a maga szentségének hatal
mát. Ahol pedig ez megtörténik, ott a mai Igénk 
természetesen megvalósul.

— T orony é s  h a ra n g a v a tá s . Bensőséges ünnep ke
retében jun. 28-án délelőtt avatták fel a tisztviselőte- 
lepi, Simor-utcai evangélikus templom Lux Kálmán 
dr. tanár tervei szerint épített új tornyát és harangját.
Az ünnepre nagy közönség gyűlt egybe. Megjelent 
az ünnepen Kovács Sándor evangélikus püspök, Sol
tész Elemér protestáns tábori püspök, vitéz Jány 
Gusztáv tábornok, katonai egyh. felügyelő, Pözel István 
orsz. képviselő, a református egyház részéről Patay 
Pál, Hatolkay Kázmér lelkészek és Dabasi Halász 
Lajos fögondnok, ny. koronaügyész. A székesfővá
rost és Szendy polgármestert Szepesváry Pál tanács
nok képviselte. Az egyházkerületnek a helyszínre 
érkező püspökét, D. Raffay Sándort Kemény La
jos budapesti evangélikus esperes és Majba Vilmos 
lelkész fogadta. Kemény Lajos esperes végezte a 
torony- és harangszentelési szertartást. Az élőket 
és holtakat hívogató harangnak szava, amely magát

az Evangéliumot visszhangozza — úgymond — hadd

szálljon át minden magyarokhoz a határokon túlra, 
amíg Isten megszánja könnyeinket és meggyógyítja 
vérző sebeinket...« A templomépítő lelkész, Majba 
Vilmos prédikált a Jelenések Könyve 21. részének 
3—8. verse alapján s megemlékezett arról, hogy a 
főváros X. kerületének evangélikus lelkészi köre az 
utóbbi negyedszázad alatt két új templomot épít
hetett, a kőbányait és a tisztviselötelepit. D. Raf
fay Sándor püspök záróimájában azért fohászko
dott, hogy »ne válasszon el bennünket, szegény ma
gyarokat Isten házainak különbözősége, Isten imádá- 
sának különböző módja.« Istentisztelet után a pesti 
evangélikus magyar egyházközség ünnepélyes díszköz
gyűlést tartottt a X. kerületi lelkészi kör és pász
tora, Majba Vilmos negyedszázados •jubileuma al
kalmából. Hittig Lajos gondnok megnyitóját követően 
Kemény esperes köszöntötte az előkelő vendégeket, 
Franciscy Béla lelkészköri ügyvezető elnök méltatta 
a lelkészi kör múltjának eseményeit, kiemelve, hogy 
a köri lelkész, Majba Vilmos is huszonöt évet meg
haladó idő óta szolgál Kőbánya—tisztviselőtelepi gyü
lekezetében. Lux Kálmán dr. lelkészköri elnök, mű
egyetemi tanár is nagy elismeréssel beszélt Majba 
Vilmos sokirányú, eredményes szolgálatairól.

— A b u d a p esti Deák-téri testvéregyházak, mint 
iskolafenntartó testület június 29-én tartott ülésén 
a fasori gimnáziumban megüresedett magyar-latin 
tanszékre Dr. Csipkay Sándort választottta meg, a 
vallás- és közokt. miniszter kinevezése alá eső ter
mészetrajz és földrajz tanszékre első helyen Dr. 
Sárkány Sándor, az angol-nyelvi tanszékre első he
lyen Endrődi Frigyest jelölte. Helyettes tanárból ren
des tanárrá választotta Dr. Sólyom Jenőt és Dr. 
Vermes Miklóst. A Deák-téri elemi iskolához rendes 
tanítói állásra választotta Hoffmann Károlyt, se
gédtanítóból rendes tanítóvá Raffay Sándort, egy 
évi megbízást adott Fuszek Magdának.

— A p e s tm e g y e i ág. h. ev. egyházmegye 1936. évi 
július hó 15-én délelőtt fél 10 órakor Gödöllőn 
a község emeleti dísztermében tartja évi rendes köz
gyűlését. * i

— T á b o ro zá s  A kaiiban . Akaiiban az építés alatt 
álló evangélikus ifjúsági tábor ez évben is meg
nyitja kapuit a testi és lelki felüdülést kívánó if
júság számára. Szeretettel hívunk minden evangé
likus ifjút ide. Hívjuk a vezetőket is. A tábor 
a következő alkalmakat nyújtja. 1. Ifjúsági veze
tőképző tábor júl. 27— aug. 1-ig. 2. Serdülő vezető
képző tábor aug. 3—8-ig. A tábor programmját az 
ifjúsági munka nagy problémaköre alkotja, amelyre 
megoldást az előadások, szemináriumok, közös esz
mecserék akarnak adni. A két tábor résztvevőinek 
száma 30—30 lehet. A serdülők vezetőinek táborába 
felveszünk a vezetőkön kívül 10—15 serdülőfiút is. 
Részvételi díj táboronként 15—15 P, a serdülő fiúk 
számára 8.— P. Jelentkezési határidő júl. 20. Je
lentkezni 3.— P. jelenkezési díj postautalványon va
ló befizetésével KIÉ. Ev. Ága Budapest Vili., Ho- 
ránszky-u. 26. kell. Augusztus 10—31. között négy
szer négy napos táborozást rendezünk fiatalemberek 
részére ( Aug. 10—14, 15—19, 21—25, 26—30 estétől 
estéig.) A táborozásnak programmja: csoportos bib
liatanulmányozás, előadás megbeszéléssel, délután 
eszmecsere, este tábortűz, fürdés, sport, játékok. 
Részvételi díj táboronként 6.— P. Jelentkezni a 
fenti címre 2.— P postautalványon való beküldé
sével kell. Részletes ismertetést az Evangélikus 
Ifjúság ad.

— A v a si közép evang. egyházmegye július hó 
1-én tartotta Zongor Béla esperes és szentmártonj 
Radó Lajos egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt 
évi rendes közgyűlését Sárváron. A közgyűlést meg
előző nap délutánján a bizottságok üléseztek, es
te pedig gyámintézeti ünnepély volt a templomban, 
amelyen egyházi beszédet Bachát István őrimagya- 
rósdi lelkész, előadást pedig Sárkány Ferenc körmen
di nyug. máv. felügyelő tartott. Utána a gyámintézeti 
közgyűlésen megállapítást nyert, hogy az egyház-
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megyebeli gyülekezetek 1936. évi gyűjtése az offer- 
íóriumokkal 1015 pengőt eredményezett (a tavalyi 
825 P-vel szemben.) Az egyházmegyei közgyűlésen 
az esperesi jelentés az áldozatkészségnek követésre- 
méltó, szép példáit sorakoztatta fel. Gláser Frigyes 
és Ferencz Cecilia 16,000 P értékű házat adomá
nyoztak a kőszegi gyülekezetnek; néhai Schäden 
Gusztáv több holdnyi ingatlant hagyott Nemeskoltá- 
nak; néhai Szigethy Sándor volt sárvári felügyelő 
emlékére hozzátartozói 1000 pengőt adtak a sár
vári gyülekezetnek. A szentgotthárdi egyháztagok 
harangbeszerzésre adakoztak lelkesen, az őriszent- 
péten ima- és ifjúsági ház javára eszközölt gyűj
tés 1000 pengőn felüli összeget tesz ki. Megemléke
zett az esperes a Missziói Gyermekszövetségnek a 
gyülekezetekben való megalakulásáról és áldásos mű
ködéséről, valamint arról, hogy a »Júlián Iskola
egyesület« Istenes József, németzsidányi és Hutflesz 
Endre rábafüzesi tanítókat oklevéllel tüntette ki. 
Végül elhatározta a közgyűlés az iskolákban az 
evang. jellegű és egységes irkák, továbbá az iskolai 
növendékeknek az »Erős vár a mi Istenünk !«-kel 
történő köszöntés bevezetését.

— A salgótarjáni egyház új kultúrházát julius hó
8-án presbiteri díszüléssel avatta fel s adta át a 
közhasználatnak, amelyen az avató beszédet D. Ko
vács Sándor tartotta.

— Evangéliumi istentiszteletek, hangversenyekés 
evangélizáló összejövetelek a berlini olimpiai játékok 
színterén. A német keresztyénség hatalmasan fel
készült arra, hogy az olimpiai játékok megnézésére 
a világ minden részéről összesereglő közönséget az 
Igével is táplálja. Berlinben, főleg az olimpiai já
tékok közelébe eső templomokban és egyesületi he
lyiségekben, valamint a nagy Evangéliumi Olimpiai- 
Sátorban különböző összejövetelek, zeneesték, isten
tiszteletek hosszú sora gondoskodik arról, hogy 
mindenki megtalálja azt az alkalmat, amelyik gon
dolkozásának és kívánságainak a legjobban megfelel. 
Külön meg kell említenünk az olimpiai játékok 
második hetében tartandó összejöveteleket, melye
ket a németek »Nemzetek Hete« címmel jelöltek 
meg. A hatalmas sátorban minden este különböző 
nemzetek képviselői különböző nyelven fogják az 
evangéliumot hirdetni. Az újabb német egyházi mű
vészet alkalmi kiállításon mutatja be gazdagságát. 
Minderről képes tájékoztatót adott ki a német evan
géliumi sajtószolgálat. A díszes füzetet mindazoknak 
az épületeknek a képe ékesíti, amelyek a német re
formáció történetében a legfontosabb szerepet ját
szották.

— Csönge egyházközség június 28-án ünnepelte 
temploma fennállásának 150 éves örömünnepét.. Ek
kor került felavatásra három újonnan ajándékozott 
harang is. Az ünnepélyen D. Kapi Béla püspök pré
dikált. ö szentelte fel a harangokat is.

— Pályázati hirdetmény. A csesztvei evangé
likus leányegyház pályázatot hirdet a nyugdíjazás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra. A helyi 
iavadalom értékegysége: 25, a többi államsegély. 
Kötelessége díilevél szerint. Kántori funkciók vég
zéséhez némi tót nyelvismeret szükséges. Szabály
szerűen felszerelt folyamodványok a szügyi fevan- 
gélikus lelkészi hivatal címére küldendők. Válasz
bélyeges pályázatok határideje augusztus 5-e.

— Pályázat. A gödöllői egyház lelkészi állásra 
pályázatot hirdet. Javadalom: 1856 arany pengő kész
pénz havi előleges részletekben. Helyben szokásos 
stóla, Offertorium. Három szobából, konyhából és 
mellékhelyiségekből álló lakás. — Az állam részéről 
folyósítandó kongrua. Pályázati határidő: a pályázati 
hirdetés első megjelenésétől számított 15 nap. A 
lelkészválasztási szabályrendelet 22. §-ában megje
lölt okmányokkal felszerelt pályázati kérelmek Chu- 
gyik Pál főesperes címére, Aszódra küldendők.

— Beiratkozások a tiszai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület miskolci jogakadémiáján az 1936—37. tanév

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

1. felére. I. Azok a végzett középiskolai tanulók, 
akik újonnan beiratkozni óhajtanak, kötelesek a be
iratkozási engedélyért a jogakadémia dékáni hiva
talába benyújtandó kérvénnyel folyamodni. A folya
modást határidő 1936 augusztus hó 25. A beirat
kozási engedélyért benyújtandó kérvényhez a kö
vetkező eredeti okmányok csatolandók: a) születési 
anyakönyvi kivonat; b) középiskolai érettségi bizo
nyítvány; c) erkölcsi bizonyítvány a folyamodó nem
zethűségéről és erkölcsi megbízhatóságáról; d) ha
tósági bizonyítvány arról, hogy a folyamodó hadiár
va; e) ha folyamodó atyja harctéri szolgálatot tel
jesített, Károly-csapatkereszt elnyerésének igazolása;
f) közhatósági bizonyítvány a folyamodó szüleinek 
foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és arról, hogy 
a szülök mióta laknak jelenlegi lakóhelyükön, hol 
laktak azelőtt s amennyiben több helyen laktak volna, 
mi Volt a foglalkozásuk régebbi lakóhelyeiken; g) 
a más főiskoláról jövők még távozási bizonyítványt 
is kötelesek kérvényükhöz csatolni. A kérvényhez 2 
pengős okmánybélyeg és 1 pengő kezelési költség 
csatolandó. Nem eredeti okmányokkal felszerelt kér
vények nem vehetők figyelembe. A beiratkozásnál 
személyes megjelenés kötelező. II. Az 1936—37. tan
év I. felében a folytatólagos joghallgatók beírása 
1936 szeptember hó 1—19-ig lesz.

— Internátusi felvétel. Az aszódi ág h. ev. 
Petőfi-reálgimnázium Internátusába az 1936—37. tan
évre még néhány I. oszt. tanuló felvételt nyerhet. 
A teljes ellátás évi díja 600.— P. Jelentkezési ha
táridő július 20. Tájékoztatót készséggel küld az 
mternátus vezetősége.

— Lelkész-tanár vállal a vakációra lelkészi (kán
tori) szolgálatot, vagy .középiskolai tanuló instruá- 
lását. Cím a kiadóban.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felveszv különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programníja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosít ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petnéházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Az ezidei Könyvnap legkiválóbb termése;
Nyíró József: UZ BENCE, 

A székely havasokban lejátszódó regény.
Könyvnapi ára P. 3-10< könyvnap után P. 4.80 

SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése
Budapest IX., Ferenc-körút 19—21.

i Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Budapest, Vlf., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L f
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M IN D A ZÁ LTA L...
Lukács ev. 5 :5 .

Ez az Evangélium mintha egyenesen arra 
az alkalomra Íródott volna, hogy megszólal
jon Jézus új hívása azok előtt is, akik az egész 
évi munkát kimerültén fejezték be és a kevés 
siker, vagy sikertelenség keserű szájízével 
lették le a tollat, a hivatal kötöttségét. Hányán 
és hányán vitték a nyári szabadságra kiábrán
dultságukat, fásultságukat, kimerültségüket. 
Hányszor kell azt tapasztalnunk, hogy az egész 
nap, egész év, talán egész életünk munkássága, 
mintha teljesen hiábavaló lett volna. Valaho
gyan tele is van most a levegő azzal a lemon
dásteljes hangulattal, amely nagyon komoly 
embereket is a pesszimizmusba kerget. Mintha 
nemzeti életünk valóban az a »nagy magyar 
ugar« lenne csak, amire sohase jön már »új 
hajnal«, mintha az egyházban sem volna ele
gendő életerő, s mintha az egyéni életek is csak 
amolyan »dón Quijote«-i szélmalom-íharcokká 
üresedtek volna, melyben nincs más tenniva
lónk, sőt más lehetőségünk sem, mint beál- 
lani a »kikerülhetetlen végzet« sodrába: jöj
jön, aminek jönnie kell. Néha egészen kétség
beejtő ez a sívár jelen és egymást fertőzzük 
a letargiánkkal. Társadalmi érintkezésünk hiá
bavaló panaszkodásokra, egymás elkedvetlení
tésére használódik fel.

A nagy, fáradt szabadságra-menekülésben, 
a íásultakhoz szól ez az Evangélium. Éppen úgy 
szólal meg.Jézus közöttünk is, ahogyan 'Létei
hez, az egész napon hiába munkálkodó halász
hoz szólott. Péter hiába vetette ki hálóját az 
égető napon a Genezáret tavába. Hiába volt

minden igyekezete, nem sikerült a sok új pró
bálkozás. É.s Péter is belefáradt a sikertelen
ségekbe. Jézus azonban, az újrakezdők, a nem- 
csüggedők, a hittel újra elindulok Istene, mun
kába tudta állítani a fáradt Pétert mégegy- 
szer. Krisztusnak olyan emberek kellenek, akik 
napszálltakor is, a fogyó erők elernyedé
sében is hittel tudják »mindazáltal a Te pa- 
parancsolatodra« vállalni az új küldetést, ki
vetni mégegyszer a hálót.

Társadalmi életünk akkor fog a gyógyulás 
útjára térni, ha sok Péterünk akad, akik »ám
bár egész éjszaka fáradtak« sikertelenül, mégis 
megpróbálnak mindent mégegyszer élőiről, 
akik, bár kröülöttük minden kiábrándító s 
az új kezdés semmit sem igér, csak pusztán 
azért, mert hitünk szerint Krisztus akarja, 
»mindazáltal« keresztyén társadalmat akarnak 
építeni. Nemzeti életünk minden problémája 
is csak azon függ, tudjuk-e »mindazáltal« hinni, 
hogy Neki célja van velünk s az újrakezdést, a 
»mégegyszer<c-t megáldja. Egyházi életünk pe
dig ugyan mibe fogózhatna, ha nem a Krisz
tus Ígéretébe és felszólításába, hogy: »vessétek 
ki mégegyszer a hálót«!?

Mindéhez azonban valami kell és ezt is 
meg kell tanulnunk Péter történetéből. Épp 
úgy, mint Péternek, nekünk is »mélyebbre keli 
eveznünk«. A felszólítás a nyár nyugalmában 
szól bele a lelkiismeretekbe: »evezz a mélyre«, 
mert újra kivetni a hálót csak mindnyájunk 
elmélyülése, nagyon komoly magábaszállása 
után lehet. D . L.
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Liselotte hercegnő, Rákóczi 
rokona XIV. Lajos udvarában.

(Folytatás.)

A sokat szenvedett német hercegnőt a francia 
udvarban nemcsak hite miatt üldözték, mint titkos 
hugenottát (a király ennek tartotta), hanem! német 
származását és hazájához való ragaszkodását is bűn
nek vették. Saját férje is annyira gyűlölte a néme
teket, hogy lányukat egészen elidegenítette anyjától. 
Még halála előtt egy évvel is Degenfeld grófnőnek 
írja: »Semmi sem fájdalmasabb a világon, mint pz 
embernek hazáját, rokonait, barátait elhagyni, hogy 
egészen idegen országba költözzék, amelynek a nyel
vét sem érti.« Majd a szíve szakadt meg, midőn XIV. 
Lajos 1688-ban a pfalzi tartomány ellen oly hamis 
jogcímmel viselt rablóhadjáratot és dúlatta fel 
Mannheim és Heidelberg városát, hogy mint sógor
nőjének örökségét ennek akaratából veszi birtokba. 
Holott Liselottenak minden csepp vére tiltakozott 
e nagy hazugság és gazság ellen. Kétségbeesett le
veleket ír erről nagynénjének és a király bűnét 
mégis azzal igyekszik enyhíteni, hogy minisztereit 
és hadvezéreit teszi felelősekké. Rettegve gondolt 
arra, hogy honfitársai majd őt is átkozzák. (Künzel
118., 167., 439.)

Igazi számkivetett, mélyen megalázott, vagyoná
ból kifosztott nő volt Liselotte férje és a Nap
király oldalán. 1701-ben pedig midőn férje meghalt, 
még rosszabbra fordult a sorsa. Kegyelemkenyér- 
re szorult s sok szükséget szenvedett. Nem csoda, hogy 
midőn Rákóczi daliás alakja, a számkivetést is büsz
kén tűrő fejedelem a francia udvarban megjelent, ro
konleiket, sorsának osztályosát látta benne. És tu
domásuk volt rokonságukról is. Lajos thüringiai őr- 
gróf és neje Szent Erzsébet egyenes leszármazott
ja, Hesseni Móric fejedelem (fl632.) volt a közös 
törzsfő. Es az egyik ágon Liselotte volt Rákóczi 
Zsigmond, György és Lórántffy Zsuzsánna fia fe
leségének, Henriette pfalzi hercegnőnek unokahuga 
A másik ágon Liselotte II. Rákóczi Ferenc feleségé
nek, Sarolta Amália hessenrheinfelsi hercegnőnek 
volt a nagynénje. Ezt a rokonságot Márki Sándor 
ismerteti és Liselottenak két arcképét is közli. Rá
kóczi Ferenc nejét ez a nagynénje gyenge, beteges 
nőnek mondta, ki álmában gyakran látott kísérte
teket. (Márki S. i. m. I. k. 123—127. Asztalos M. 
Rákóczi és kora 73 .1.)

A száműzött fejedelem 1713-ban kötött ki a 
francia parton. XIV. Lajos Versaillesban igen nyá
jasan fogadta. Már ekkor meglátogatta a herceg
nőket is. Liselottenak megnézte az érmeit, régi kö
veit, kámeáit és nagy szakértelemmel szólt róluk 
Tisztelgett Maintenon asszonynál is, ki ezt elvárta 
tőle. Volt az udvarban egy másik német rokona 
is Rákóczinak, Dangeau marquis, a svájci testőrök 
parancsnoka, aki feleségével együtt itt is megmaradt 
németnek. Rákóczi többször volt ezeknél is ven
dég. De egyébként nem igen érdeklődött feleségé
nek német rokonai iránt, önéletrajzában (Vallomások) 
Liselotte neve nem fordul elő, pedig ő vollt II. 
Fülöp orleánsi herceg anyja, aki sok jóindulatot 
tanúsított iránta. Annál sűrűbben emlegeti Liselotte 
a száműzött fejedelmet, akinek lépteit nagy figye
lemmel kíséri és sokszor ír róla német rokonainak. 
A hercegnő ekkor már özvegy volt, életének hatva
nadik évét is átlépte. Rákóczi inkább csak a ki
rály és a fiatalabb udvarhölgyek társaságát kereste. 
Liselotte meghívta és mindenkor szívesen fogadta 
Rákóczit. Különben pedig a király környezetében a 
Versailles melletti Marly nevű szép parkban ta
lálkozott vele. A király is ekkor már öreg, megtört 
ember volt. Tolószéken ülve tette meg napi szo
kott sétáit és kocsin vitette magát a vadászatokra 
is. A misét és a templombajárást soha egy napon 
sem mulasztotta el. Rákóczit a vadászatokon több

ször maga mellé hívta és elbeszélgetett vele. Nem
csak Liselotte, hanem ennek fia, az orleánsi herceg, 
a későbbi kormányzó is jelen volt ilyenkor a király 
környezetében.

Rákóczi a királyról, akinek hősies és »igazán 
keresztyéni« halálküzdelmét is látta és megcsodál
ta, (11715.) mindig a legjobb véleménnyel volt. Eb
ben teljesen egyetértett Liselotte hercegnővel. Vallo
másaiban még azt is kétségbe vonja, hogy kegyenc
női vezették és befolyásolták volna. Ezt Liselotte 
azonban jobban tudta. A hercegnő Rákóczival sza
badabban és bizalmasan is elbeszélgetett. Liselotte a 
fejedelmet a léha társaságból, a francia udvar fer
tőjéből kiemelkedő, tiszta, nemes lovagnak, kép
mutatás nélkül való, a vallást sohasem gúnyoló 
és életével meg nem rcáfoló istenfélő férfiúnak te
kintette.

Néha a vallási kérdésekre is rákerült a sző. Li
selotte valami hitetlen dologról írja egyik levelében: 
»Erről is el lehet mondani, amit Rákóczi herceg 
mondott: ez is csak úgy igaz, mint ahogyan a pápa 
lutheránussá lesz. (Wenn das geschieht, so wird 
der Papst lutherisch werden). 1716. szeptember ha
vában írt levelében is említi, hogy Rákóczi nála volt: 
»Da kommen viel Fürsten her; der Fürst Ragotzi 
ist weg, da kommt Prinz Gorgen etc.« Tudott Li
selotte Rákóczi szerelmi dolgairól is. Conti herceg
nőről szólva írja 1718-ban: »A szegény Rákóczi fe
jedelem is jól tudta, hogy a hercegné kellemes hölgy 
volt, de ő bár jóképű férfiú volt, még sem tetszett 
neki. Rákóczi nagy, jól megtermett úr, akinek jó 
ábrázata van, de arca nem csinos, ha nem is csúnya. 
Nem is öreg, most 42 éves.« (Szekfű Gy. A szám
űzött R. 24. és 340.1. Menzel, Briefe der Prinzessin 
Elis. Charlotte 330. Márki S. III. 371.)

Ugyanezen levélben dicsérettel szól Rákóczi élet
módjáról is. »Nagyon ájtatosan beszél, írja, de 
amellett jókedvű, szívesen nevet és cseveg. A falun,
5—6 mérföldnyire (Grosboisban) lakik a kamalduli 
barátoknál, kiknek olyan szigorú a rendjök, mint a 
karthauziaké. Mikor a barátoknál van, egészen ezek
nek módjára él; éjfél után velők együtt felkel és 
velők együtt imádkozik s emellett gyakran bőjtöl. 
Nem tudom, hogy midőn, ilyen az élete és ily sze
rencsétlen a sorsa, miként lehet mégis olyan vidám. 
Belsejében azonban gyötrődhetik, mert irtózatosan 
megváltozott, száraz és sovány lett, holott mikor 
Franciaországba jött, vastag, erős és friss volt.« 
Látszik ebből, hogy Liselotte megfigyelte Rákóczit 
és részvéttel volt iránta.

A fejedelem egyéb dolgai is érdekelték. Pél
dául a játékház Parisban, melyet vele volt ügyvi
vője, Brenner Domonkos szepesi prépost rendezett 
be és vezetett. A kártyázás és a roulette nagyon 
el volt terjedve az udvarbeliek között. Maintenop 
asszony mondta, hogy a nők még a becsületüket 
is eladják, csakhogy éjjelenként kártyázhassanak. A 
prépost nem híven kezelte á kártyaház pénzeit, 
vagy egyébként volt szerencsétlen. 1716-ban a kár- 
tyaházban (Hotel de Transsylvania), ahol lakott, ön- 
gyilkosságot kísérelt meg. Vánkosa alatt meztelen 
kardot találtak s inasa alig tudta megakadályozni, 
hogy a Hotel ablakából le ne vesse magát. Már a 
Bastille foglya volt, midőn 1722 tavaszán az ön- 
gyilkossága mégis sikerült. Liselotte írta Brenner- 
röl: »Az az apát, aki Rákóczi ügyeit itt vezette és 
pénzeit beszedte, elvágta a torkát. Százezer tallér 
volt a keze alatt, jó volna tudni, honnan jött ez a 
pénz; a kutatás megérné a fáradságot.« El lehet 
gondolni, hogy e bizalmas emberének dolgai is meny
nyire bántották Rákóczit, ő előbb itt egyházi java
dalmat is kért Brenner számára és ez a szepesi 
prépost volt az ö történetírója is. Grosboisban néha 
együtt dolgoztak közös művükön (Histoire des re
volutions de Hongrie. Hága, 1739.). Brenner jegyez
te fel Kollonicsnak Rákóczi szájából többször hal
lott, hírhedt mondását: »Faciam Hungáriám captivam, 
postea mendicam, deinde catholicam. (Márki S. 
III. 431. Szekfü Gy. VI. 461., 465- Payr S. Ev.
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Elet 1933. 17.).
Rákóczinak távozásáról is szépen írt Liselot

te: »A mi jó, becsületes Rákóczi hercegünk ép
penséggel és semmiképpen sem kicsapongó; szor
galmasan, majdnem sokat is imádkozik: s valósággal 
ajtatosnak mondható. Hogy a törökökhöz megy, nem 
csoda, mert a császár (III. Károly) rosszul bánik 
vele, élete ellen tör; a törökök pedig megígérték, 
hogy nélküle nem kötnek békét s visszasegítik a 
fejedelemségbe« (Menzer i. m. 152. Márki S. III- 
452.)

Nem csak a pápa és Luther dolga került szóba 
Rákóczi és Liselotte között, hanem bizonyára a jan- 
zenistáké is. Rákóczi Grosboisban a barátoknál kezd
te Augustinus hatása alatt »Vallomások« címe alatt 
önéletrajzát írni. (Magy. ford. Dómján Elek, Mis
kolc, 1903.). Az itteni kamalduliak majd mind jan- 
zenisták voltak. Rákóczi Nicole müveit olvasta, könyv
tárában sok volt a janzenista irat. Már a francia 
jezsuiták meggyanúsították és több kortársa egye
nesen janzenistának mondta. Zolnai Béla szegedi 
egyet, tanár is újabb tanulmányaiban Rákóczit a 
janzenista mozgalom egyik európai jelentőségű alak
jának mondja. Bizonyos tehát, hogy Liselotte és Rá
kóczi is belevonták beszélgetéseikbe a janzenistá- 
kat is, de a Napkirálynak ellenük kiadott rendele
téit nem merték nyíltan is kárhoztatni. (Zolnai B. 
A janzenista Rákóczi. Szeged, 1927. 28. 1.)

Már Liselottenak a számüzöttt Rákóczi iránt 
tanúsított jóindulata és a köztük volt családi rokon
ság is megérdemli, hogy a fejedelem életrajzában 
a pfalzi hercegnőről is megemlékezzünk. Levelei 
eredeti, egykorú, közeli és hű egyháztörténeti for
rások a francia vallási állapotok, XIV. Lajos és ud
vara vallásos és erkölcsi életének megismeréséhez. 
Bangha Béla is a jezsuitákat magasztaló könyvéhez 
Liselotte leveleiben igen sok érdekes adatot talál
hatott volna, de elfelejtette őket felhasználni. 
A pfalzi hercegnő vallásos élete pedig sokatmondó 
bizonysága annak, hogy az egyházi hitvallások meg
vetése és a maga egyházfelekezetével való élet- 
közösségnek elhanyagolása — a Bibliának még oly 
buzgó olvasása és követése mellett is — mire vezet. 
Itt a példa, okuljunk belőle. n p „ „ r e ~ „ h „„

Keresztyén hit és
természettudomány

A történelem bőven szolgáltat adatokat a r 
ra, hogy milyen éles és gyakran tragikus követ
kezményeket előidéző ellentétek merültek fel 
az Egyház és a  természettudományosán gondol
kozni kezdő em beri szellem között. Ezeket a  
jelen alkalommal elmellőzve és a  dolog lénye
gét keresve azt fogjuk látni, hogy bizonyos e l
lentétek lehetségesek, voltak és vannak is a  
természettudományos gondolkozás és a  külön 
böző keresztyén vallásfelekezetek tanítása és 
világfelfogása között. Azonban az a  meggyő
ződésünk és ezt igyekszünk m ajd megmutatni, 
hogy ezek az ellentétek nem jelenthetnek ko
moly akadályt abból a  szempontból, hogy mi 
a természettudományos és vallásos világnézetet, 
mint egyugyanazon emberi intellektusnak két 
különböző megnyilvánulását tekintsük.

A mai em ber előtt úgy tűnik fel első pilla
natra, hogy ez a  két fogalom nem is tartozik 
össze. M anapság ugyanis a  tudományok műve
lése és vallásos lelkiség, ha nem is mindig

ellentétes, de mindenesetre két olyan külön
álló dolog, melyeket a legtöbb esetben nem 
könnyű egymással összefüggésbe hozni. Ez nem 
volt m indig így. Az exakt természettudományok 
fejlődését Galilei föllépésétől kezdve kell szá
m ítanunk s ez a kezdet olyan korba esett, 
amelyben az egész emberi műveltség alapját 
a teológiai műveltség képezte és így a vallási 
kérdések mindig és mindenben helyet találtak 
a maguk számára. Az az előítélet, hogy mindent 
teológiai alapon kell tárgyalni, csak későn és 
lassan tűnt él a természettudomány történe
téből. A XVI., XVII. és XV III. századbeli 
természettudósok könyveiben a term észettudo
mányos és a vallásos kérdéseket egymás m el
lett, gyakran egymással egészen összekeverve 
találjuk. Ennek a beállítottságnak igen érde
kes következményed voltak.

A következőkben a  természettudományok
ról beszélve a fizikára fogunk támaszkodni, 
m ert a fizika, mint a legfejlettebb és leg- 
exaktabb természettudomány, a legalkalm asabb 
arra , hogy a  természettudományos gondolkozást 
rajta  mutassuk be. M eggondolásaink folyamán 
a fizikának 1900 előtti ú. n. »klasszikus« ko r
szakát illetőleg a mechanika, m íg az 1900 utáni 
ú. n. »modem« fizika területéről a relativitás
elmélet és a kvantumelmélet néhány főbb — 
ma m ár a köztudatba is átment — eredményét 
kívánjuk figyelembe venni.

A fizikai tudományok közül a mechanika, 
a  mozgások tana volt az első, mely az ex&kt- 
ságnak a természettudományoktól ma m ár á lta
lában m egkívánt fokát elérte és mely a  fej
lődés folyamán olyan zárt rendszerré form á
lódott ki, mely lehetővé teszi, hogy a  m echa
nika körébe tartozó összes jelenségeket néhány 
— igen kevés számú — alapelvből dedukáljuk. 
Ezeknek az alapelveknek a  bevezetése az elm- 
lített okokból könnyen érthetően teológiai 
szempontok szerint történt. Az emberek számos 
természeti jelenség megfigyelése alapján úgy 
gondolták, hogy a  természet mindig a legegy
szerűbben já r el. Ezt úgy gondolták, hogy e 
természetben lejátszódó jelenségek ökonomiku
sak, a lehető legkisebb energiabefektetéssel, 
vagy anyagfölhasználással a  lehető legjobb ered
ményt produkálják. A természet berendezkedé
sében valami célszerűség ós észszerüsqg rejlik, 
tehát a  természet és a  világ m ögött valamilyen 
észszerű alkotót kell keresnünk. A Terem tő 
bölcseségéből, jóságából következik, hogy is
meri, meg akarja  és meg is tudja valósítani a 
term észetnek ezt a  legcélszerűbb berendezését. 
Általános lesz az a  törekvés, hogy a  természet
tudományok, közelebbről a fizika egyes ágaiban 
egy-egy legfelsőbb princípiumot ádlítsunk fel, 
mely kifejezésre juttatja  azt, hogy a  jelenségek 
valóságos lefolyásánál egy bizonyos általános 
tulajdonságnak, vagy fizikai mennyiségnek, mi
nimumnak kell lennie. (M aupertuis-féle elv, 
Ham ilton elve, Ferm at-féle elv, stb.) Ezek az 
elvek, melyeket a  Terem tő tökéletességét ki-
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fejező tulajdonságaiból kiindulva kaptak meg 
és vezettek be a fizika egyes ágaiba, a  Idasz- 
szikus fizikának ma is biztos alapjait képezik, 
azonban az a  teológiai háttér, mely létrejöt
tüknél olyan lényeges szerepet játszott, az idők 
folyamán feleslegesnek, sőt hibásnak bizonyult.

A mechanika is a teológiai fogalmazás he
lyett á tté rt a  tételeknek m atem atikai m egfogal
mazására. így fejlődött ki az analytikus me
chanika, mely tételeit differenciál-egyenletek 
alakjába öltöztette és ez a tény nagyban előse
gítette annak a felfogásnak érvény rejutását, 
hogy egy fizikai jelenség, ha annak jellemzőit 
egy időpillanatban pontosan ismerjük, egy tet
szőlegesen kiválasztott későbbi időpillanatban 
tetszőleges pontossággal kiszámítható. Ez az 
ú. n. mechanikai determinizmus elve, mely vég
ső eredményben az egész emberi gondolkozást 
regulázó kauzalitási principiumnak egyik folyo
mánya. Ennek az elvnek nagy sikerét látjuk 
az asztronómiában, ahol is az égitestek járásá
nak évezredekrle előre és éveziledékkel 'visszafelé 
való kiszámítása valóban bám ulatba ejtheti a  
laikus közönséget és bám ulatba ejtette néhány 
száz évvel ezelőtt a  tudós világot. Az elmélet 
egyre fokozódó kiépítése merész általánosítá
sokra adott alkalm at: a  francia enciklopédis- 
ták pl. mindent mechanisztikusán akartak  m a
gyarázni. Laplace azt mondotta, hogy ha vol
na egy végtelen intelligenciájú szellem — az 
ú. n. Laplace-féle démon —, amely ismerné a  
világegyetemet alkotó összes parányi korpusz- 
kuláknak (molekulák, atomok, elektronok, stb.) 
egy időpillanatban a  sebességét és; helyzetét és 
ismerné azonkívül az összes erőhatásokat, az 
a szellem fel tudná írni és meg tudná oldani 
az egész világmindenség mozgását leíró diffe
renciálegyenlet-rendszert, vagyis előre meg tud
ná határozni a legnagyobb pontossággal a vi
lágmindenség állapotát egy tetszőleges későb
bi de másrészt, visszamenőleg meg tudná ha
tározni egy tetszőleges előző időpillanatbaln. 
Hogy ez mit jelent, annak illusztrálására né
hány rövid példát em lítsünk meg. Ez a  szellem 
előre meg tudta volna mondani, hogy ez a  
cikk mikor, hol fog megjelenni, pontosan, 
hogy hány szóból, sőt hány betűből áll, azok 
hogyan lesznek az egyes oldalakon elhelyezve, 
milyen papirosra és milyen típusú betűkkel 
lesz kinyomtatva, hányán és pontosan kik fog
ják  elolvasni, azok mindegyike hány kilót nyom, 
milyen ruhában van, stb. Pontosan m eg tudná 
mondani, hogy melyik európai állam ban mikor 
milyenek lesznek a viszonyok1, ki lesz a  m i
niszterelnök és milyen beszédeket fog tartani 
a  képviselőházban.

H a ezt a gondolatsort végig követjük, ak 
kor azt látjuk, hogy ez a világkép, melyhez 
a mechanikai determinizmus elve vezet, meg
lehetősen sí vár. Ebből a világból száműztük 
a szellemet. Nagyon furcsán fest annak az em
bernek a  szabad, gondolkozása és iszablad aka
rata, akinek cselekvései minden időre a  leg
nagyobb pontossággal előre meg vannak hatá

rozva. És Isten m indenhatósága is eszerint a  
legjobb esetben is csak addig tarto tt volna, 
míg ezt a világot megterem ti és nem volna 
módja azon változtatni többé. Ebben a  világ
ban nem volna semmi új, semmi megkapó, 
semmi fejlődés, ez egy egyszer felhúzott és 
most szép lasisan lejáró óramű volna.

M ár az eddigiekből is látható, hogy az 
emberi szellem a természet titkainak kutatása 
közben, illetve végén eljut az Isten fogalmához 
is, azonban azt kell mondanunk, hogy azon az 
Isten-isme rétén kívül, amelyre a tudományos 
spekuláció ju t el, oly módon is közvetlen Is
ten-élményben részesülhetünk, hogy átengedjük 
m agunkat annak a többé-kevésbé öntudatos Is
ten-vágynak, mely minden korszak minden faj
ta emberének lelkében bizonyos fokig megvolt 
és megvan. Ez a  másik az előbbivel szemben 
nem-öntudatosnak nevezhető út a  vallás útja, 
melynek meggyőződése' és léte a vágyból és sze
re tét bői fakadó Isten-hitre van alapozva. Lel
ki életünknek pedig a  hit kétségen kívül erő
sebb komponense, mint a megismerés; ilyen
formán a vallásos hit sokkal közvetlenebbül ves
zet Isten felismerésére, mint a tudományos ku
tatás.

Az emberben benne él kezdettől fogva egy 
folytonosan felfelé törekvő vágy, mely szelle
münk mindenoldalú kifejlesztésére ösztönöz éis 
a fent vázolt két út mindegyikének kiépítését 
vállalja. Lelkiéletünk egységessége folytán pe
dig m indkettő arra  van hivatva, hogy egymást 
kölcsönösen kiegészítsék, megerősítsék és tá 
mogassák. E l kell ism ernünk az em beri iszcl- 
lemnek azt a jogát és kötelességét, hogy a  ter
mészet és az élet összes jelenségeit racionáli
san igyekszik m egérteni és megmagyarázni, 
de ha a vallásos és természettudományos vi
lágfelfogás között ellentétek m erültek fel a 
múltban, vagy ellentétek állanak fenn a jelen
ben, úgy azt annak kell tulajdonítanunk, hogy 
a tudományos megismeréstől mégittalsult em
beri elme merész állításokra hajlamos és tu
dományos igazságainak érvényességi területét 
elhagyva, azokból oly messzemenő következte
téseket von le, amelyekre a tudományos m eg
ismerés egyáltalán nem jogosít. (Determiniz
mus.)

A természettudomány és a  vallás között 
elsősorban is ott merültek fel ellentétek, ahol 
valamely tudományos felfedezés egy m ár ré
gen megcsontosodott vallásos; tan ítást látszott 
mtegdönteni (pl. heliocentrikus világkép), de 
még inkább ott, ahol a  vallás tanításai általáno
san elism ert és érvényesnek elfogadott tudo
mányos igazságokkal ellentétben álló történé
sekről adnak számot. Ebből következik, hogy 
a  term észettudomány és vallás viszonyát vizs
gálva középponti jelentőséget nyer a  csoda 
problémája, mely bennünket annál inkább is 
kell, hogy érdekeljen, mert a csoda-hit, mely 
a keresztyén világnézetnek egyik leglényege
sebb alkotó eleme, éppen a  mechanisztikus 
természet- és világfölfogás részéről volt és van
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is kitéve a leghevesebb támadásoknak. Ilyen 
csodák, hogy csak néhány fontosabbat em lít
sünk, a világ teremtése, Krisztus születése, cso
datételei, mennybemenetele, a  világ vége, stb. 
Nézzük, mit tanít a csodával kapcsolatban a  
vallás és másrészt milyen véleményt alkotha
tunk a kérdésről természettudományos alapon.

A keresztyén Istenélményhez hozzátarto
zik az a tapasztalás, hogy Isten Sizemélyesen 
intézi életünk folyását, közvetlenül nyúl bele 
életünkbe és ő maga teremti meg a kapcso
latokat köztünk és közte. A világ jelenségeit 
regulázó természeti törvényekben a vallásos 
hívő lélek Isten akaratának megnyilvánulását 
látja és elismeri a természet törvényeinek ob
jektív és állandó jellegét. Ebből az értelm e
zésből következik, hogy ezt a törvényszerűsé
get nem helyezhetjük Isten fölé, Isten nincs a. 
természeti törvényeknek alárendelve. A törvé
nyek fennállása mellett is megvan a lehetősége 
annak, hogy Isten a természet törvényeitől füg
getlenül cselekedjék és Istennek az emberiség 
életébe való ilyen természetű belenyúlását ne
vezzük vallásos szempontból csodának. A cso
dát, ha az egyáltalán m egérthető, csak akkor 
érthetjük meg, ha az okság kategóriájának al
kalmazása mellett, a célosság gondolatát is 
alkalmazzuk. Istennek célja pedig az em beri
ségnek a bűn és romlás útjáról való vissza
térítése és a bűntől való megváltása. A megvál
tás ténye az a középponti gondolat, amelyből 
kiindulva a keresztyénséghez hozzátartozó cso
dákat m egérthetjük, azokkal valamiképpen tisz
tába jöhetünk. Maga az a szeretet, mely a 
Golgotán megnyilatkozik, a legnagyobb cso
da.*)

H a viszont a  kérdést észszerűen próbáljuk 
megfogni, akkor azt kell mondanunk, hogy en 
természet törvényei nem alkalmazhatók minden 
jelenségre korlátozás nélkül. A világ terem té
sének tanával, hogy. t. i. Isten a világot semmi
ből teremtette, szembe szokták állítani az anyag 
és az energia m egm aradásának elvét, mely sze
rint anyag és energia nem teremthető, meg 
nem semmisíthető, ezek legfeljebb egymásba 
átalakíthatok. Nyilvánvaló azonban, hogy ez 
az elv m ár eleve föltételezi a világ létezését. 
Természeti törvényekről csak azóta lehet és 
szabad beszélni, mióta természet és világ egy
általán vannak. A világ terem tésekor még nem 
voltak természeti törvények, így tehát a te
remtés ténye nem is állhat azokkal ellentétben. 
Ami viszont a további csodákat illeti, ezekkel 
kapcsolatban m ár lehetséges a  természettudo
mányi kritika, alkalmazása. Ez azonban a  dol
gok lényegét tekintve azt jelenti, hogy mi az 
anyagi világ törvényeivel akarjuk az isteni 
szellem valamilyen ténykedését megmérni, ez 
a kérdés tehát végeredményben az anyag és 
a szellem közötti viszony problém áját jelenti 
számunkra.
(Folytatjuk.) * Dr. B u k o v s z k y  F e r e n c .

*) D. Dr. Pröhle Károly: Keresztyén hittan.

&_ä

Luther és fessem Fülöp.
i.

Az utóbbi időben ú jra  sokat, foglalkoznak 
jelzett témával: az ócsárlás művészei a  tőlük 
lelhető történelem-temetéssel és bérelt, rosszin
dulattal, de még egyházunk írói közül is akad
nak olyanok, akik egy tévhit alapján m a
guk is tám ogatják nagy reform átorunk kipel- 
lengérezését, mint m aguk m egállapítják: csak 
ez egy ponton! Csak ez utóbbiakhoz és azok
hoz, kik e tárgy felett napirendre tértek, szól 
rövid néhány gondolatom.

Hesseni Fülöp első házasségára szinte ko
ra gyerm ekkorában jegyeztetett el a családi 
tanács által, melynek egyik igen fontos ténye
zője volt a család gyóntatója és ra jta  keresztül 
a pápai udvar. M agának Fülöpnek házasságkö
téséhez semmi akarati köze nem volt. Még ha 
m aga meggyőződött volna is a  házasságkötés 
előtt a lelki közösség teljes hiányáról, nem 
változtathatott volna ra jta  semmit, m ert a  há
zasságkötési ügyek kizárólag a  családi tanács 
jogaihoz tartoztak. Ö tehát a  m aga korának 
engedelmességi elvével indult házasságába, az
zal a  gondolattal, hogy a házassági jog legfel
sőbb fóruma, a  pápai udvar m ajd talál az elvi
selhetetlen teher könnyítésére alkalmas módot. 
Amint azt Lutherhez intézett levelei és m aga 
a pártatlan történetírás is igazolja, hessiemi 
Fülöp alig élt házaséletet első feleségével. Ami 
kimutatható, az is csak a kötelező formalitások 
szűk körére esik. Ez m ár m agában véve is 
meghazudtolása a  házasság Isten ad ta  rendel
tetésének és, mint ilyen, tulajdonképen nem lé
tező házasság. E rre  vonatkozólag Üdvözítőnk 
minden kétséget kizáróan m egadja a  helyes 
irányt, mely szerint a  házasság elsősorban Lelki 
közösség s csak azután testi! Helsseni Fülöp 
m agában hordta házaséletének nagy ellentm on
dását, de nem talált kivezető útat. Kora fel
tétlen engedelmességet követelt és e|z engedel
messég javára inkább eltűrte a mellékutakat. 
A pápai udvartól, mint a házasságkötés és 
bontás legfelsőbb fellebezhetetlen fórumától 
nem várhatott segítséget, hisz annak szervei 
szőtték és tervezték ki azt. A sötétség korában 
a legnemesebb szándék is zsákutcába jut. De 
más a helyzet képe a reformáció lelkiszabadság 
adta fényénél. Itt Fülöp elvben nem létező 
házasságának tarthatatlansága még kirívóbbá 
válik és feltör leikéből az igazi házasélet utáni 
vágyakozás. Nem érzéki mozzanatok uralják, 
hiszen a történelmileg kevésbé tájékozott em 
ber előtt is kétségtelen, hogy egy középkori 
fejedelem érzékiségének kielégítésére számtalan 
alkalom volt. Itt hesseni Fülöp alak ját sem 
érheti csorbítás. Ö nem kívánt a  sötét lehető
ségek között bujkálni, hanem nyiltan vette 
revízió alá az életét s ezzel a  vággyal lépett 
Luther elé. Az okok komolyságát Luther jól 
ismerte, ez késztette őt arra, hogy foglalkoz-
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zéld az üggyel, m ert ha Luther az ellenke,zőjé- 
ről győződött volna meg, itt is kérlelhetetlenül 
hirdette volna az igazságot, melynek szolgála
tában nem hátrál meg sem a császár, sem a 
pápa előtt. Ö nem féltette a reformáció ügyét 
hesseni Fülöp esetleges elfordulásától. Luthert 
nagy probléma elé állította hesseni Fülöp ügye. 
Az újraform ált egyháznak m ég nem volt gya
korlata ilyen ügyekben. Még nem volt betűvé 
formálódott házassági jog. Egy új lelkiismereti 
kérdéssel kellett foglalkoznia Luthernek abban 
az időben, amikor számtalan nagy sürgős prob
léma várt megoldásra, amelyek mellett ez az 
ügy parányivá zsugorodott össze. Luther ha
logatta az ügy elintézését, nem m intha a bontó 
okok döntő érvényéről nem lett volna meggyő
ződve, hanem m ert még benne élt némi,kép a 
római impérium belénevelt házasságfogalma és 
gyakorlata. A házasság nem szentség, ezt vall
ja, de a felbontáshoz mégis tartózkodva nyúl, 
másrészt viszont azt tartotta, hogy ha van
nak lényegében elhibázott házasságok, úgy nem 
lehet, hogy ezek fenntartása az élet könyörte
len törvényévé váljék. Luthe,r sose adott csa- 
latkozhatatlan doktorinákat, nem ítélt kötés és 
bontás felett, ő csak szolga, Krisztus szolgá
ja  s ebben a hivatásban minden Krisztust ke
resőt szolgált. Szolgálattal ragadta meg hesseni 
Fülöp ügyét is és először arra  kérte, hogy nem 
létező házasságát kísérelje meg létezővé ten
ni. Időt adott hesseni Fülöpnek a magábaszál- 
lásra, a komoly önvizsgálatra s ezzel mintegy 
próbaidőt adott néki, ami a  napjainkban gya
korolt jogmenetnek is egyik alkotórésze. Fü
löp fejedelem válaszában újra kifejtette há
zassága tarthatatlanságát és sürgette Lutheri 
ügye radikális elintézésére. Luther csak hosz- 
szabb vizsgálódás után, a fennforgó bontóokok 
súlya alatt egyezik bele a  második házasságkö
tésbe, mely beleegyezésével az első házasságkö
tést érvénytelennek ismerte el. Ez semmi körül
mények között sem hozható érintkezésbe a po- 
ligámiával. Semmi sem állt távolabb Luther
től, mint a poligámiának csak a  lehetőségét 
is feltételezni. Őt. távolról sem foglalkoztatta 
Pál apostol meghatározása: »Szükséges, annak- 
okáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, 
egyfeleségü férfiú«, vagy hogy ezen páli sza
vak alapján lehetségesnek tartaná, hogy a  püs
pökökön kívül a többiek élhetnek többnejü- 
ségben. K iskátéjában a VI. parancsolat m a
gyarázatánál is törvényszerűen tűnik ki tiszta 
látása: »Kiki a  m aga hitestársát szeresse és 
becsülje.« Luther formálisan vezetett le egy 
bontópert, amelynek, sajnos, csak a  dióhéja 
m aradt meg számunkra, a  hézagokat m agunk
nak kell kitöltenünk. De a hézagpótlás okszerű 
lényegével jutunk ellentmondásba, ha ezt a 
munkát nem az Igéből táplálkozó Luther lel
kén kerejsztül végezzük, sőt azizial határozottján 
ellentétbe helyezkedünk. Luther az Ige tala
já ra  épít, sziklaszüárdan áll, hesseni Fülöp 
ügyét is úgy végezte, hogy lelkében ott élt az 
Ige harmóniája. Az újszerű feladatnál, melyet

Fülöp ügye jelentett, lehetett tartózkodó vagy 
halogató, ami nem az Igével szemben való 
ingadozása, hanem az összhang keresése az 
emberi élet és Krisztus között. H a pedig bi
zonyos előttünk, hogy Luther nem volt inga
dozó jellem, hanem az igazság rettenhetetlien 
harcosa, aki szinte a  végtelenig élezett akarás
sal kereste és szolgálta Krisztus evangéliomát, 
akkor hesseni Fülöp ügye sem lehet ítélet-vesz - 
sző Luther felett, amely üglynek teljes egé
szét ma m ár részleteiben nem is ismerjük.

Itt kétségtelenül nem az ítélkezés a  feladat, 
hanem pontos korismerettel a kutatás mikrosz
kópja alá venni a kérdést és részletekbe vágó 
történeti finomsággal új képet adni arról, am i
nek csak torzképét ismerik ma.

K a l a v s z k y  K á l m á n .

Evangélikus arcképek.
Szénássy Sándor.

A magyar nevelésügy egyik úttörője volt. 1828 ápri
lis 24-én született Ákoson, (Közép-Szolnok, azaz 
Szolnok-Doboka megyében), az ősrégi Kabos szé
kely nemzetségből. Középiskolai tanulmányait a deb
receni református kollégiumban végezte s már di
ákkorában élénk bizonyságát adta mgyrahivatottsá- 
gának. Az akkor mái' egyre ritkuló latinul beszélő 
diákok egyike volt, tanárainak büszkesége.

Tanulmányainak folytatása végett Pesten telepe
dett le, de alig, félévi tanulás után, a szabadsághaírc 
kitörése alkalmával honvédtüzér lett. Végigküzdötte 
a. szabadságharcot, sok nevezetes ütközetben vett 
részt, mindenkor tanujelét adva hazaszeretetének és 
bátorságának. A szabadságharc végeztével sok zak
latásban volt része s ez akadályozta meg abban, 
hogy tanulmányait folytathassa. Nevelői állást vál
lalt, de amellett nagy szorgalommal taniilf, hogy 
önképzéssel gazdagítsa ismereteit. Hosszú, küzdel
mes évek után 185/ -ben a pesti egyetemen a filo
lógiai tudományok hallgatására iratkozott bíe s nagy 
felkészültségével csakhamar kitűnt társai közül.

1859-ben már az eperjesi híres kollégium he
lyettes tanárának hívták meg s rövid félévi működés 
után rendes tajiái' lett. Egy évig taníthatott csak 
Eperjesen, mert 1860-ban a pesti evang. főgimnázium 
választotta meg tanárának. 1869-ben, Greguss Gyu
la halála után, az intézet igazgatója lett s mint 
Ilyen halt meg 1872-ben november hó 29-én.

Nagyhírű pedagógus volt. Mint az egyetemes és 
a bányai egyházkerületi tanárvizsgáló bizottság tagja, 
értékes és mai'adandó becsű munkásságot fejtett ki. 
1872-ben, halála évében, a magyar közoktatásügyi 
miniszter, a pesti egyetemmel karöltve, tanulmány
útra küldte Németországba, ahol főképen d gim
náziumok szervezetét tanulmányozta. Gazdag ta
pasztalatokkal tért vissza, de azok értékesítésében 
meggátolta a halál.

Kiváló klasszikus-filológus volt. Számos tan
könyvet írt, melyek évtizedeken keresztül voltak hasz
nálatban. Latin nyelvtanai és olvasókönyvei generá
ciókat vezettek be a latin nyelv ismeretébe. Külön 
kötetekben magyarázta Livius és Vergilius munkáit 
s számos tanulmánnyal gazdagította a szakirodal
mat. y>A latin nyelv és dialektusai« című munkáját, 
mely 1872-ben jelent meg, a Magyar Tudományos 
Akadémia a Sámuel-díjjal tüntette ki, s öt tagjává 
választotta. Mint akadémiai tag gyakran szerepelt 
nagyértékü nyelvészeti tanulmányainak felolvasásával.

Korai halála a magyar neveléstudomány és a 
klasszikus filológia gyászát és nagy veszteségét je-
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lentette. Porának a Pantheon-sírboltban volna a he
lye, mert tudás és hazáját emelni akaró bajvívó nui- 
gyar volt.

Mi evangélikusok, kiknek egyik büszkeségünk 
volt, emlékezéssel hódoljunk nagy emléke előtt.

K á r o s y  Pá l .

A nem-középiskolai
vallástanítás anyaga.

Lelkészegyesületünk elnöksége nemrégen 
hozzám intézett felkérésének tettem eleget, mi
dőn — bár kevés idő állott rendelkezésemre 

igyekeztem a nem-középiskolai ev. vallás
tanítás anyagát összeállítani s azt további 
bírálatra bocsátom.

Munkálatomat egyrészt m egkönnyítette az. 
hogy imm ár 33 év óta az iskoláink alap ját 
és többségét képező elemi- és ism étlőiskolák
ban végzek vallástanítást, másrészt magam is 
í i tam és adtam ki éppen az elemi iskoia 6 
osztálya részére szóló vallástant s így nekem 
is elég alkalmam nyílott a rra , hogy kritikai 
szemmel nézzem és kiegészítsem a tantervben 
előírt vallási anyagot s meggyőződjem arról, 
hogy mit képesek ezek a kis 6—'12 éves ele
misták felfogni és megemészteni, hogy az 
életben öntudatos, hívő evangélikusok legye
nek. . >

Hogy milyen fontossággal b ír az, íi>gy a 
vallásiam anyag kellő kiválasztás ávlal s m eg
felelő tanításával m ár az elemiben m egfogjuk 
a gyermeklelkeket, m utatja az, hogy a 6—8 éves 
gyermek helyes vagy helytelen irányú vallási 
neveltetése kihatással lesz egész későbbi élete 
kialakulására.

Miért, kerül éppen most szőnyegre az ev. 
vallástanítás anyagának m egállapítása? M ár az 
1930. évi egyetemes gyűlés 94. és 77. p. a. 
»utasította a tanügyi bizottságot, hogy a vallás- 
tanítási bizottság útján a tanítás minden fo
kozatára és minden iskolafajtájára egységes 
elvek alapján, vallástanítási tanterv- és u tasí
tás-tervezetet készítsen«. A pesti m agyar egy
ház vallástanári testületé készített is terveze
tet, melyet annak idején m egbíráltunk. Mivel 
azonban e tervezetet »túlhaladta az idő«, az 
1935- évi egyetemes gyűlés 57 p. a. ismét u ta 
sította az egyetemes tanügyi bizottságot, illető
leg ennek vallástanítási albizottságát, hogy új 
vallástanítási tantervet készítsen.

Az én feladatom az, hogy a  tanítási m ód
szer figyelmen kívül hagyásával próbáljam le
szögezni tisztán csak a nem-középiskolai ev. 
vallástanítási anyagot. Ide tartoznak:

1. I—VI. osztályú elemi osztatlan. (Ilyen 
egy tanítós osztatlan iskola a legtöbb.),

2. I—VI. oszt elemi osztott,
3. I—V III. oszt. elemi,
4. 1—III. oszt. ismétlő,
5. Iparostanonc,
6. Téli gazdasági iskola (két évben 4—4

hónap) ev. vallástanítási tananyagának m eg
állapítása.

Megjegyzem azonban, hogy nem várhatók 
tőlem világrengető reformjavaslatok, mert elő
re is jelzem és leszögezem, hogy — általános
ságban értve — elemi iskolai ev. viallásta- 
nítási anyag az 1910. évi egyet, gyűlés által 
jóváhagyott H ändel—Bancsó-féle »Tanterv és 
U ta s ítá s ib a n  oly szakavatottan van összeál
lítva, hogy azt alapul most is elfogadhatjuk. 
Másrészt azt is megállapítom, hogy a fönti 
tanterv szerint szerkesztett és az egyet, tan
ügyi bizottság által jóváhagyott igen nagyszá
mú, részben sok kiadást ért elemiiskolai val
lást ani tankönyvek, amelyekből a mi lelkünk 
is táplálkozott s amelyek most is közkézen 
forognak, az ev. öntudat kiépítésében és m eg
erősítésében nagy szolgálatot tettek. Egyben 
teljes elismerés és hálás köszönet illeti azo
kat, a tankönyvi rókát (Bereczkytől foga mind 
valamennyit), kik az egész iskolai nevelés alap
ját képező, nagy fontossággal bíró elemiis
kolai vallástankönyveket m egírták és kiadták.

Természetesen a fokozatos fejlődés elvé
nél fogva, időnkint szükségessé válik, hogy a 
vallástani anyagot is a kor követelményeinek s 
egyházunk fokozottabb érdekének megfél elő
leg m egrostáljuk, jobb beosztás által világo
sabbá tegyük, illetve kiegészítsük.

Több kritikus pl. szóvátette azt, hogy az 
1 — II. osztályban, tehát a 6—7 éves kis e le
mistáknál túlteng a  vallási anyag s az eddigi 
előírt bibliai történet némelyike (pl. Dávid és 
Góliáth, Naokeleti bölcsek, József története,, 
Kánai menyegző, stb.) a gyerm ek fejlődési 
fokán meg nem érthető. Mások az egyháztör
ténet, a véres vallásháborúk részletes1 tanítását 
kifogásolják s nem jut idő egyházunk mai 
helyzetképének, hithőseinek, a bel- és külmisz- 
szió, a sújtó és szeretetintézményeinknek is
mertetésére. Sokan kifogásolják, hogy tanköny
veink általános vallási igazságokat tárgyalnak 
s nem jut eléggé kifejezésre az evangéliumi, a 
krisztusi, a lutheri jelleg, különösen pedig egy
házunknak főtana, a  hit által való megigazu- 
lás. Egyesek odáig mennek, hogy — félvén 
attól, hogy gyermekeinket először zsidókká 
tesszük, s csak ezután keresztyénekké — az 
ószövetségi bibliai történeteket, jórészt kiha- 
gyandónak vélik. Az előbbiekre vonatkozó k ri
tika jórészt jogosult is, az utóbbira nézve 
megjegyzem, hogy az Újszövetséget az Ószö
vetség nélkül meg sem érthetjük, éppen azért 
a vallástani tananyagba ószövetségi bibliai tö r
téneteket is fel kell vennünk, de főként csak 
azokat, melyek a Krisztusra vezérlő mesterül 
szolgálnak. Az alsó osztályban csak nagyon ke
vés és igazán csak a legnélkülözhetetlenebb 
ószövetségi bibliai történet veendő fel és a 
többi osztályban is az egész vonalon az Ú j
szövetségre fektetendő a fősúly.

Hogy a nem-középiskolai vallástanítás 
anyagát összeállíthassuk, először a rra  a kérdés
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re kell megfelelnünk, mi a  népiskolai ev. val
lástanítás c é lja ? ... A vallástanításban általá- 
ban mindig arra  irányul a főkérdés: »Mit cse
lekedjem, hogy az örökéletet elvehessem'?« (Má
té 19.) Miként lehet a népiskolai tanulók szel
lemi foka figyelembevételével, az emberi lé
lek érzelmi, értelmi és akaró tevékenységének 
felkeltésével és akaratának jóra irányításával 
a tanulókat ama lelki fegyverekkel ellátni, hogy 
a keserves küzdelmek és bűnre csábító k ísérté
sek közepette e földi életben Istenben bízó 
lélekkel boldogulhassanak s e földi élet után 
üdvözülhessenek? A nem-középiskolai vallásta- 
nítás célja — amint a régi tan tervben olvas
suk — evangéliomi szellemtől áthatott oly egy
háztagokat nevelni, kiknek Isten folyton sze
mük előtt s szívükben legyenf s kik Isten iránt 
érzett szeretetből örömmel teljesítik az Ö pa
rancsolatait, gyakorolják a felebaráti szere te
tet, cselekszik a jót és kerülik a bűnt. Mivel a 
vallástanítás egyedüli igaz alapja a  Szentírás, 
közelebbről az Evangéliom és különösen az 
Evangéliom alapján készült Lutheri Kiskáté, 
a vallástanító vezesse be a gyermeket a Szent- 
írás ismeretébe, érttesse meg vele az ágostai 
hitv. evang. egyház tanait s kedveltesse meg 
az egyház, főképen a m agyar ev. egyház in
tézményeit, hogy majdan az iskola falain k í
vül is szívesen olvassa szent könyvünket, is
merje egyházi énekeinket, imáinkat, buzgón 
résztvegyen a gyülekezet istentiszteletein és. a 
kiszolgáltatandó szentségekben s legyen egy
házának öntudatos, hitben állhatatos s szere- 
tetben munkás tagja.

Megjegyzem, hogy a vallástanítás sikere 
nem csupán az előírt vallástani anyagtól, avagy 
egy kitünően szerkesztett vallástankönyvtől 
függ, hanem a vallástanító egyéniségétől is.

Azt is előrebocsátom, hogy minden val
lásóra 5 perces áhítattal, énekkel, imával, egy 
szentírási hely felolvasásával s ennek rövid 
magyarázatával kezdődjék. <

Fentiek figyelembevételével, tekintetbe 
véve a tanterviben előírt heti vallásórák csekély 
számát s így az elvégzendő tananyag lehető
ségét. is, a nem-középiskolai ev. vallásiamtásá 
anyag a következő volna.

* *
1. OSZTATLAN (EGYTANITÓS) I-V I OSZTÁLYÚ 

ELEMI NÉPISKOLA.
I—II. osztály.

Imádságok: rövid iskolai, tanulás előtti és utáni, 
reggeli, esti, étkezés előtti és utáni imádságok; a 
Miatyánk. ■ r

Erkölcsi versek: Istenhez, szülőkhöz, keresztszü
lőkhöz és a természethez való viszonyunkat fel
tüntető valláserkölcsi versecskék. Név-, születés-, ke
resztnapi köszöntök.

Egyházi énekek.
Káté: tízparancsolat (magyarázat nélkül).
Bibliai történetek: a világ teremtése; Ádám és 

Éva az édenkertben (Az első bűn és büntetése.); 
Jézus születése; a 12 éves Jézus a templomban; Jézus 
a gyermekek barátja; az Úrtól tanult imádság; a 
szegény asszony fillére; Jézus feltámasztja a naini 
ifjút. — Esetleg még közben a »Névadás«, a »ta

nítványok« s a végén röviden Jézus halála és fel
támadása, a vasárnap jelentősége s megünneplése.

Ill—IV. osztály, (első évben.).
Imádságok: alkalmi imák: templomba érkezés

kor, templomból kimenetkor, stb.
Valláserkölcsi versek és költemények, melyek Is

tenhez, szülőkhöz, hazánkhoz, embertársainkhoz való 
viszonyunkat fejezik ki.

A Kiskáté felosztása.
Isten tíz parancsolata magyarázatokkal.
Ószövetségi bibliai történetek (az I—II. oszt. 

ószövetségi bibliai történetek ismétlése után): 
Kain és Ábel; Noé és az özönvíz; Ábrahám törté
nete; Ezsau és Jákob ; József története; Mózes szü
letése; Mózes megszabadítja Izraelt; a pusztában 
vándorlás, törvény adás és Kánaánba érkezés; Dá
vid és Góliáth; Izrael népének nevezetesebb bírái és 
királyai (röviden). Dávid és Jonathán.

Újszövetségi bibliai történetek: Jézus születése 
(ismétlés); napkeleti bölcsek; Keresztelő János; Jézus 
megkísértése; a tanítványok; Jézus lecsendesíti a 
tengert; Mária és Márta; a gazdag halászat; Jézus 
5000 embert megelégít; a kapernaumi százados.

Egyházi énekek.
Vallásos ifjnsági dalok.

III—IV. osztály (második évben.).
Imádságok: alkalmi imák: Istenhez, szülőkhöz, 

embertársainkhoz és a természethez való viszonyun
kat feltüntető valláserkölcsi költemények. Ev. öntu
datot kifejező versek pl.: »Én evangélikus vagyok«, 
stb.

A keresztyén vagy apostoli hitvallás általában.
Kátéból az apostoli hitvallás magyarázatokkal.
Az egyházi év felosztáséi és az ev. kér. ünnepek.
Bibliai történetek, tekintettel a fö egyházi ün

nepekre: a próféták jóslatai Jézus születéséről (ád
venti); Jézus születése (karácsony I. ünnepe, lásd 
az I—II. oszt.); István vértanú (karácsony 11. 
ünnepe); Névadás és Jézus bemutatása az Urnák; Si
meon és Anna (újévi); Napkeleti bölcsek (vízkereszti, 
külmissziói; lásd III. o. tananyagánál); Jézus "be
vonulása Jeruzsálembe (virágvasárnapi); az úrva
csora szereztetése (nagycsütörtöki úrvacsorái ünnep); 
Jézus szenvedése, elárultatása és elítéltetése (böjti 
szakaszok: a) Gecsemáné, b) Jézus a főpap előtt,
c) Péter és Júdás, d) Jézus Pilátus előtt); Jézus 
halála és eltemettetése (nagypénteki); Jézus feltáma
dása (husvét vasárnapi); az emmausi tanítványok 
(husvét hétfői); Jézus mennybemenetele (áldozócsü
törtöki); a Szentlélek kitöltése (pünkösdi); Krisztus 
beszélgetése Nikodémussal az újjászületésről (Szth. 
vasárnapi); Zakeus története (templomfelavatási em- 
emlékünnep); Pál megtérése.

Egyéb bibliai történetek (a bibliában is felkere
sendők és olvastatandók): Jöb története; a kánai 
menyegző; a tíz bélpoklos meggyógyítása; a gaz
dag ifjú; a samáriai asszony; Lázár feltámasztása'; 
az adópénz; Jézus sír hazája sorsa felett;

Jézus példázatairól általában. (Mi a példázat?).
Jézus példázatai: a magvetőről; a konkolyról, a 

mustármagról, a kovászról és az igazgyöngyről1; az 
irgalmas samaritánus; a farizeus és a publikánus; 
a királyi menyegző; a kiosztott talentumok; az ir
galmatlan szolga; a tékozló fiú; a gazdag és Lázárról 
és a gazdag földmívesről.

Egyházi énekek és vallásos népdalok.
V—VI. osztály (első évben.) '

Imádságok és erkölcsi versek. Luther reggeli és 
esti imája.

Az imádságról általában.
A Kátéból a Miatyánk Luther magyarázatával 

való begyakorlása.
A keresztyén kegyelmi eszközök jelentősége és 

felosztása: Isten Igéje. A Biblia. Az Ö- és Újszö
vetség könyvei, kanonikus és apokrifus könyvek.

A Bibliából az Apostolok Cselekedeteiből az első 
keresztyének életéről, cselekedeteiről és tanításáról
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szemelvények és az előbbi III—IV. oszt. második 
évében az »Egyéb bibliai történetek« c. alattiak foly
tatása, ismétlése, olvastatása és rövid tárgyalása.

A kér. egyház története: a kér anyaszentegyház 
megalakulása; az első keresztyének élete és tanítása; 
a keresztyének üldöztetése; a kér vallás terjedése 
(Nagy Konstantin, Júlián császár, a németek, své
dek, dánok, szlávok megtérése röviden, Bonifácius, 
Ansgár, Cirill és Method); a magyarok ösvallása; 
a keresztyénség elterjedése a magyaroknál; a kér. 
egyház megromlása (a pápaság, Mohamed fellépése, 
keresztes háborúk röviden); a reformáció előharco- 
sai; Luther Márton és a reformáció; a wormsi. 
speieri és ágostai birodalmi gyűlés; Luther házas
sága, családi élete és halála; a 30 éves háború, 
Gusztáv Adolf; Zwingli és Kálvin reformátorok.

Egyházi énekek és vallásos népdalok.
V—VI. osztály (második évben.).

Imádságok: alkalmi imák:
Valláserkölcsi költemények.
A Kátéból: a szentségekről általában; a kereszt- 

ség és úrvacsora szentsége Luther magyarázatával.
A különféle felekezetek és az őket elválasztó 

tanok. Miben egyeznek, miben különböznek? A szek
ták tanítása és az ellenük való védekezés. Mit te
hetek evang. egyházamért, a keresztyén és magyar 
nemzeti egységért s a világbékéért?

A Bibliából a hegyi beszédből olvastatás s annak 
rövid magyarázata.

A' magyarhoni ev. kér. egyház története (Luther 
Márton és a reformáció ismétlése után): a refor
máció első nyomai Magyarországon; magyar bib- 
liafordítók; Dévai Bíró Mátyás; a reformáció el
lenségei; Bocskai, Bethlen és Rákóczi fejedelmek, 
mint a prot. vallásszabadság védői; a nápolyi gá- 
lyarabság; az 1681-iki soproni országgyűlés, Karaffa;
II. József türelmi rendelete; a prot. vallásszabad
ságot biztosító egyéb törvények; az ev. egyház al
kotmánya (az egyháztagok, presbiterek jogai és kö
telességei; a kül- és belmisszió; az ev. egyházi 
ének és nevezetesebb énekszerzöink; a sajtó és ev. 
vallásos iratok terjesztése; egyházunk tanintézetei, 
szeretetintézményei (Gyámintézet, árvaház, ifjúsági 
és nöegyesületek, diakonissza-intézmények) és hit- 
hösei; a helyi ev. egyház története (mindegyik val
lástanító maga állítja össze — egész röviden — s 
Igyekezik leíratni és megtaníttatni).

Egyházi énekek és vallásos népdalok.

OSZTOTT I—VI OSZTÁLYÚ ELEMI NÉPSKOLA.
I. osztály.

Imádságok: rövid iskolai, esteli, reggeli, étel 
előtti, étel utáni, tanulás előtti és utáni imádságok, 
Miatyánk betanítása.

V alláserkölcsi versek viszonyunkat Istenhez, szü
lőkhöz, keresztszülőkhöz, embertársainkhoz feltüntető 
valláserkölcsi veriecskék; név-, születés-, keresztelés- 
napi köszöntök.

Kátéból: 10 parancsolat magyarázat nélkül.
Bibliai történetek: a világ teremtése (a terem

tés egyes napjaira hivatkozás nélkül röviden); Ádám 
és Éva teremtése; Ádám és Éva az édenkertben; az 
első bűn és büntetése; Jézus születése; a 12 éves 
Jézus a templomban; Jézus a gyermekek barátja; 
az Úrtól tanult imádság; Jézus feltámasztja a nainl 
ifjút.

Egyházi énekek és vallásos népdalok.
II. osztály.

Inuidságok, valláserkölcsi versek, Káté, mint az
l. osztályban.

Bibliai történetek: a világ teremtése (az első 
emberpár teremtése); Ádám és £va az édenkert
ben (az első bűn és büntetése); Jézus születése; 
napkeleti bölcsek; a 12 éves Jézus a templomban; 
a tanítványok -(Jézus 12 tanítványt választ maga 
mellé, ezek nevei versben) j Jézus a gyermekek ba- 
rátja; az Úrtól tanult imádság; a szegény asszony

fillére; a kánai menyegző; Jézus 5000 embert meg
elégít; az irgalmas samaritánus; a Magvető; Jézus 
feltámasztja a naini ifjút; Jézus halála és feltáma
dása (röviden).

Az apostoli hitvallás szövegének lassú begya
korlása.

Egyházi énekek.
1—II. osztályban a vasárnap megszentelése.

III. osztály.
Imádságok: alkalmi imák: vallásóra előtt és után, 

templomba érkezéskor és templomból kimenetelkor, 
stb.

Valláserkölcsi versek és költemények, melyek Is
tenhez, szülőkhöz, hazánkhoz, embertársainkhoz való 
viszonyt fejeznek ki.

A Kiskáté felosztása.
A tízparancsolat Luther magyarázatával.
Apostoli hitvallás szövegének betanítása.
Ószövetségi bibliai történetek: Kain és Ábel;

Noé és az özönvíz; ÁÁbrahám története; Ézsau és 
Jákob, József; Mózes születése; megszabadítja Izra
elt; a pusztában vándorlás, törvényadás és Kánaánba 
érkezés; Dávid és Góliát; Izrael népének neveze
tesebb bírái és királyai (röviden); Dávid és Jonathán.

Újszövetségi bibliai történetek: Jézus születése 
(ismétlés); napkeleti bölcsek (ismétlés); Keresztelő 
János; Jézus megkísértése; a tanítványok (ismét
lés); Jézus lecsendesíti a tengert; Mária és Márta; 
a gazdag halászat; Jézus 5000 embert megelégít 
(ismétlés); a kapernaumi százados.

Egyházi énekek és vallásos népdalok.
IV. osztály.

Ugyanaz, mint az osztatlan iskola III—IV. oszt. 
második évére szóló anyag.

V. osztály.
Ugyanaz, mint az osztatlan iskola V—VI. oszt. 

Uelső évére szóló anyag.
VI. osztály.

Ugyanaz, mint az osztatlan iskola V—VI. oszt. 
második évére szóló anyag.

Lélekszám, statisztikai adatok.

OSZTOTT I—VIII. OSZTÁLYÚ ELEMI NÉPSKOLA.
I. és II. osztály.

Ugyanaz, mint az osztott I—VI. osztályúnál az 
t„ illetve a II-ik osztályban feltüntetett vallásiam 
anyag. t.

III. osztály.
Ugyanaz, mint az osztott I—VI. oszt. részére 

szóló III. oszt. vallástan anyaga, kivéve, hogy ott a 
»tízparancsolat. . .« alatt jelzett így változik meg: 
az első öt parancsolat Luther magyarázatával.

IV. osztály.
Imádságok: alkalmi imák; valláserkölcsi költe

mények.
Kátéból a teljes tízparancsolat Luther magyará

zatával. Az apostoli hitvallás szövegének begya
korlása.

A továbbiakban ugyanaz, mint a hat osztályú 
osztottnál a III—IV. oszt. második évére szóló anyag.

V. osztály.
Imádságok, erkölcsi versek. (»Én evangélikus 

vagyok«, stb.); Luther reggeli és esti imája.
Kátéból az apostoli hitvallás Luther magyaráza

tával; a kegyelmi eszközök közül Isten Igéje, a 
Biblia ismertetése; az Ö- és Újszövetség könyvei, 
kanonikus és apokrifus könyvek, mindegyik névszerint 
felsorolva.

A Bibliából az Apostolok Cselekedeteiből az 
első keresztyének életéről, tanításáról, az apostolok 
cselekedeteiről, fontosabb szemelvények olvastatása 
és tárgyalása.

A keresztyén egyház története. Ugyanaz, mint az
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osztatlan hat oszt. iskola V—VI. oszt részére szóló 
első évi anyag.

Egyházi énekek.
VI. osztály.

Imádságok: alkalmi imák; valláserkölcsi költe
mények.

Az imádságról általában.
Kátéból a Miatyánk Luther magyarázatával.
A Bibliából a hegyi beszédből olvastatás s an

nak rövid megmagyarázása.
A magyarhoni ev. keresztyén egyház története. 

Lásd az osztatlan hat oszt. iskola V—VI. oszt má
sodik évét.

Egyházi énekek és vallásos népdalok.
VII. osztály.

Imádságok, valláserkölcsi költemények. Versek a 
keresztségröl.

A szentségekről általában (felosztásuk, jelen
tőségük). N

A Kátéból a keresztség szentsége Luther ma
gyarázatával.

A különböző felekezetek és az őket elválasztó 
tanok. Miben egyeznek, miben különböznek? A szek
ták tanítása és az ellenök való védekezés.

Egyháztörténetből ismételni különösen: Luther 
Márton és a reformáció.

Evang. hittan (röviden).
Ev. hitvallási irataink megismertetése (röviden).
Egyházi énekek.

VIII. osztály.
önálló imádságm, bibliaolvasásra és házi áhí

tatra való nevelés és tanítás.
Evang. íróink és költőink szebb vallásos költe

ményeinek olvastatása és megtanítása. Versek, éne
kek az úrvacsoráról, bünbánatról, megtérésről.

Kátéból az úrvacsora szentsége Luther magya
rázatával.

A Bibliából szabadon választott és a tárgyalás 
anyagának megfelelő szakaszok olvastatása.

Az istentisztelet, egyházi cselekvények, liturgia 
sorrendje. Az istentiszteleten, bibliaórákon, vallásos 
estélyeken való részvételünk sikere és áldása.

Egyháztörténetből: ismételni Luther és a refor
máció, Luther házassága, családi élete és halála; 
továbbá: a magyarhoni ev. egyház alkotmánya, je
lenlegi helyzete, hithősei, szeretetintézményei és a 
kül- és belmissziő fontossága, (ismétlés és behatóbb 
megrögzítés; lásd a VI. o. anyagából).

Evang. erkölcstan (röviden, dióhéjban).
Mit tehetnék én, mint ev. egyházamnak és ma

gyar hazámnak hü tagja, egyházam! s hazám felvirá
goztatása, továbbá a felekezeti és világbéke megte
remtésére? (Evang. öntudat és szociális érzés.)

Lélekszám: statisztikai adatok.
Egyházi énekek.

* *
Miután kevés idő állott rendelkezésemre, az is

métlő, iparostanonciskolákra és téli gazdasági isko
lákra vonatkozó vallástani anyagot csak röviden 
jelzem.

1. Az ismétlő, iparostanonc, gazdasági iskola 
vallási tananyaga, mint a Hándel-Bancsó-féle tanterv 
és utasítás is mondja, nem lehet más, minit az elemi 
1—VI., illetve I—Vili. iskola tananyaga, de kimé
lyítve és részben megválogatva. A fő itt a hibliaol- 
vastatás, megfelelő válogatott szakaszokkal, melyek 
tanításába igen szépen belevonható az egyháztörté
net, a Káté és a Biblia ismertetése.

2. Az új és sokféle tankönyv megvétele a mai 
gazdasági viszonyok miatt nagy tehertételt jelentene 
a szülőkre.

Ezekutján a fentjelzett iskolák vallási tananyaga 
így alakulna:

I. ISMÉTLŐ NÉPISKOLA 1—111. OSZTÁLYA.
Ugyanaz 3 részre felosztva, mint az elemi I—VI. 

oszt. részére előírt anyag. A fő itt az ismeretek el

mélyítése és állandósítása az ev. lutheri öntudat és 
keresztyéni jellem megszilárdítása érdekében.
II. AZ IPAROSTANONCISKOLA ALSO FOKOZ ÁT Á.

Imádságok. Egyházi énekek.
Luther Kiskátéja egész terjedelmében.
Az osztatlan elemi iskola V—VI. oszt. részére 

előírt tananyag.
III. AZ IPAROSTANONCISKOLA FELSŐ FOKOZaTa.

Ugyanaz, mint az 1—Vili. oszt. anyagából a VII—
, Vili. oszt. részére előírt tananyag.

IV. TÉLI GAZDASÁGI ISKOLA.
(A tanfolyam 4—4 hónapig tart.)

I. évfolyam.
Alkalmi imádságok betanítása.
Vallásos költemények.
Néhány fontosabb ünnepi és alkalmi egyházi 

ének (pl. Erős vár, stb. lehetőleg egész terjedelmé
ben, illetve több versének a betanítása és elénekel- 
tetése. Énekszerzőink, kiváló magyar énekköltőink 
megnevezése is.)

Bibliaolvastatás (pl. a gazdag földműves, a Mag
vető, az irgalmatlan szolga, a tékozló fiú, stb.)

Luther és a reformáció. Luther családi élet \
II. évfolyam.

Alkalmi imádságok betanítása.
Vallásos költemények.
Néhány fontosabb ünnepi és alkalmi egyházi 

ének (pl. Erős vár, stb. lehetőleg egész terjedelmé
ben, illetve több versének a betanítása és eléne- 
keltetése. Énekszerzőink, kiváló magyar énekköltöink 
megnevezése is.

Bibliaolvastatás és magyarázat. Hithősök a bib
liában és magyarhoni egyházunkban.

Evang. keresztyéni és magyar honpolgári jogok 
és kötelességek.

Ev. egyházunk és szórványaink jelenlegi helyze
tének és hazai ev. egyesületeink (Luther-társaság, 
Luther Szövetség, Gyámintézet), ifjúsági, földműves 
olvasóköri egyesületek, lapjaink és egyes szeretet- 
intézményeink ismertetése.

Lélekszámi és statisztikai adatok.
V é r t e s i  Z o l t á n .

Az egyházi törvénykezésről 
szóló zsinati javaslat

Az egyházi törvénykezésre vonatkozó részt a 
zsinati bizottságok teljesen átdolgozták és új és 
önálló törvénycikk gyanánt terjesztik a zsinat elé. 
A régi E. A. idevonatkozó összes paragrafusai ha
tályukat vesztik. Többfelől megnyilvánult kívánság
ra a nagyobb változást jelentő paragrafusokat itt 
közöljük.

AZ EGYHÁZI BÍRÁSKODÁSRÓL ÁLTALÁBAN.
Egyházközségi bíróság.

4. §.
Az egyházközségi bíráskodást ötszáz, vagy en

nél kevesebb lélekszámú egyházközségben az egy
házközségi elnökség elnöklete alatt a presbitérium 
gyakorolja, ötszáznál több lélekszámú egyházköz
ségben a presbitérium a maga kebeléből működési 
idejére öt-tíz tagból álló egyházközségi bíróságot 
választ titkos szavazás útján.

Ha a bíráskodást nem a presbitérium, hanem kü
lön bíróság látja el, ez a bíróság ötös tanácsban 
határoz, amely az egyházközségi elnökségből és há
rom bíróból alakul.

A jogegység megóvása a törvénykezésben.
27. §.

Ha ugyanabban a kérdésben akár ugyanaz a
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törvényszék, akár más-más törvényszék ellentétes 
elvi alapon nyugvó jogerős határozatot hozoftt, az 
egyetemes törvényszék a törvénykezés egyöntetűsé
gének megóvása végett a vitás elvi kérdést jogegy
ségi határozattal dönti el. Az egyetemes törvényszék 
a jogegységi határozatot teljes ülésében hozza. A 
teljes ülés határozatképes, ha a törvényszék tag
jainak legalább fele jelen van.

Jogegységi határozat hozatala végett a teljes ülés 
összehívása tárgyában akár hivatalból, akár egy
házi hatóság, vagy magánosok előterjesztésére az 
egyetemes törvényszék elnöksége határoz.

A jogegységi határozat a már jogerősen eldön
tött ügyet nem. érinti, a jövőre azonban a törvény
székre kötelező, folyamatban lévő ügyet a jogegységi 
határozat hozataláig fel lehet függeszteni.

FEGYELMI VÉTSÉGEK.
Az egyház fegyelmi hatásága alá tartozó személyek'.

34. §.
Az egyházi fegyelmi bíráskodás alá tartoznak 

mindazok, akik egyházi tisztséget viselnek, vagy 
egyébként az egyház szolgálatában állanak, úgymint:

1. a felavatott lelkészek (segédlelkészek, val
lástanárok és vallástanító lelkészek), akár van lel- 
készi (tanári, vallástanítói) állásuk, akár nincs;

2. az egyházi tisztviselők és egyházi bírák;
3. a presbitériumok tagjai;
4. a külön megbízásból eljáró egyháztagok, ha

megbízatásuk előtt esküt tettek; :
5. az egyháznak, vagy intézetének szolgálatában 

álló tanárok, tanítók^ óvónők, kántorok;
6. az egyháznak, vagy intézetének szolgálatában 

álló egyházfiak, altisztek, szolgák és a jelen §. 
1—5. pontja alá nem eső egyéb alkalmazottak;

7. a m. kir. honvédségi lelkészek;
8. olyan vallásos, vagy egyházi célú egyesület 

tisztviselői és alkalmazottai, amelynek alapszabályai 
egyházi hatóság jóváhagyása alá esnek.

Az l„  2., 5. és 7. pontban felsoroltak akkor is 
az egyház fegyelmi hatósága alá tartoznak, ha nyug
díjas állapotban követnek el fegyelmi vétséget, vagy 
ha még szolgálati idejükben elkövetett vétségért 
szolgálatuk megszűnése után indítanak ellenük el
járást. t

Honvédségi lelkészek katonai szolgálati viszonyaik 
tekintetében nem tartoznak egyházi fegyelmi bírás
kodás alá. /

Tanáron, tanítón a jelen törvényben a tanárnőt, 
illetőleg tanítónőt is érteni kell.

(Folytatjuk.j

| m j h í r e k . I ® |

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 7-IK VASÁRNAP
M árk. 8 :1—9 .

Ha a kenyércsoda evangéliumát pusztán a ke
nyér csodájának vennénk, akkor csak azt jelentené, 
hogy Jézus négyezer embert testi szükségletében elé
gített meg. A mi számunkra ez Jézus csodatevő ere
jének egyik bizonysága lenne, mely megerősít a 
hitünkben, hogy neki van hatalma minden emberi 
nyomorúság és szükséglet felett. Itt azonban még 
többről van szó.

Jézus a nagy kenyércsoda atkaimával asztalkö
zösségre lépett a négyezerrel. Mivel az asztalközös- 
ség a zsidó életben a legszemélyesebb, legbensősé
gesebb közösség kifejezése volt, ezzel a ténnyel 
Jézus a tizenkét tanítványon túl az egész népnek 
felkínálja a vele való közösséget. Számunkra ez a 
lényeges. Velünk is csak egy célja van Jézusnak, 
közösségébe akár vonni. Hogy azonban leülhessünk 
a négyezer közé, szükséges, hogy egyszer magunk 
mögött hagyjuk egészen a »várost«, éhség és szom
júság ellenére, nem törődve azzal, hogy ránk estele

dik, tudjuk pusztai elcsendesédésben hallgatni uz 
ő  szavát. Aki így hallgatja ö t: »bemegyek ahhoz 
és vele vacsorázom«.

—  T i t k o s  t a n á c s o s i  m é l t ó s á g .  A kormányzó nem
rég alapította meg a »m. kir. titkos tanácsosai 
méltóságot, ametyi a békeidők »belső titkos tanácsosai 
címének felel meg. E méltóságra az első adományo
zások most történtek meg. Az új titkos tanácsosok 
közt van egyházi közéletünk számos vezető szemé
lyisége, mint: D. báró Radvánszky Albert egye
temes egyházi és iskolai felügyelő, D. Geduly Hen
rik püspök, Dr. Pesthy Pál ny. igazságügyminiszr 
ter és Dr. Sztranyavszky Sándor kerületi felügyelők, 
Dr. Fabinyi Tihamér m. kir. pénzügyminiszter, Dr. 
Tomcsányi Vilmos Pál ny. igazságügyminiszter és 
Dr. báró Prónay György ny államtitkár, egyház
felügyelők. >

— K i n e v e z é s e k  és előléptetések. A kormányzó 
Németh Sámuel soproni evang. gimnáziumi igazgató
nak a tanügyi főtanácsosi címet adományozna. —
A vallás és közoktatásügyi miniszter Dr. Holló Ár
pád egyetemi irodafötisztet a soproni hittudományi 
fakultáson egyetemi fogalmazóvá nevezte ki. — A 
tanári kinevezések során Szlávik Márta állami pol
gári iskolai rendes tanárrá, Kardeván Jenő, a soproni 
ev. tanítóképzőhöz beosztott állami óradíjas tanár 
helyettes tanárrá neveztetett ki. — Az elemi iskolai 
tanítói kinevezések sorában a miniszter a VII. fi
zetési osztályba kinevezte Horusitzkyné Barthel Her- 
rr.in budapesti, Mesterházy János csikóstöttösi, Kar
sai István békéscsabai, Rohoska Jenő szarvasi, Welt- 
ler János győri, Schmáhl Lajos hartai, '’Tvíes'cerházy 
Károly sopronnémeti, Csaba Jenő nyíregyházai, Marth 
Péter györkönyi, Tompa Lajos kemenespálfai, Pet- 
ter Viktor nagygyimóti, Fazekas János szentantalfai, 
Frankó Mihály szarvasi igazgatókat, illetve tanítókat.

—  E r d é l y  új református püspöke. Makkal Sándor 
lemondásával megüresedett az erdélyi református 
egyházkerület püspöki széke. A választó szavazatok 
egyhangúlag Vásárhelyi Jánosra, az egyházkerület 
eddigi püspökhelyettes főjegyzőjére estek. Az új püspök 
48 éves, egyhangú megválasztása kiváló tehetségei
nek és értékes egyéniségének bizonysága s jele an
nak, hogy a nehéz helyzetben élő erdélyi református 
egyház benne látja azt a vezérférfiút, akire egyházi 
téren szüksége van. — Itt említjük meg, hogy Dr. 
Makkai Sándort a kormánjyz$ a debreceni tudomány- 
egyetem üresedésben lévő hittudományi pasztorális 
tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevez
te ki.

—  F e l ü g y e l ő v á l a s z t á s .  Az ambrózfalvai egyház- 
község felügyelőjévé dr. Sztranyavszky Sándort, a 
dunáninneni egyházkerület felügyelőjét választotta 
meg, aki a kerületi felügyelőség mellett ezzel már a 
negyedik egyházközség felügyelői tisztét is vállalta.

— L e l k é s z v á l a s z t á s .  A hegyeshalmi egyházközség 
Wenk Károly esperes nyugalombavonulásával meg
üresedett lelkészi állására Weltler Rezsőt válasz
totta meg.

— Segédlelkészáthelyezés. D. Kapi Béla püspök) 
Beyer Pál segédlelkészt Kőszegről Ágfalvára, Spiegel- 
Schmidt Frigyes felavatott lelkészt Kőszegre helyezte 
segédlelkészi szolgálatra.

—  N y u g a l o m b a v o n u l á s .  Hamar Gyula tanügyi fő
tanácsos, a soproni avengélikus tanítóképzőintézet 
igazgatója, valamint Suhajda Lajos, a kőszegi evan
gélikus leánylíceum h. igazgatója nyugalomba vonul
tak,

—  H a t v a n .  A megszervezett missziói egyház július 
12-én Jávor Pál missziói segédlelkészt hívta meg egy
hangúan lelkészül.

— Koós J e n ő  halála. A pesti magyar egyház ve
zetőségének egyik értékes tagja távozott _el békéi 
Koós Jenő ny. földművelésügyi1 h. államtitkár, Buda
pest székesfőváros törvényhatóságának örökös tagja, 
számos bel- és külföldi kitüntetés és rendjel tulajdo-
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nosa 64 éves korában váratlanul történt halálával. 
Mint a Deák-téri Luther Szövetség és a Deák-téri 
lelkészköri presbitérium elnöke a legutóbbi tíz év 
alatt különösen sokat buzgólkodott egyházunk mun
katerein. Tekintélye, népszerűsége és vonzó egyéni
sége az egyházi életen belül is sok barátot és tisztelőt 
állított melléje, akik szeretettel és kegyelettel fogják 
őrizni emlékét. i

— Az Interparlamentáris Unió nemzetközi tanács
kozásain, mélyek több napon át Budapesten folytak 
le, az elnöklés nehéz tisztét Tomcsányi V. Pál ny. 
igazságügyminiszter, a pesti magyar egyház felügye
lője töltötte be. <

— Sopron. Június 30-án Scholtz Ödön esperes el
nöklete alatt értekezletet tartott a soproni felső egy
házmegye lelkészi kara. Az értekezleten a Theol. Fa
kultás is képviseltette magát Dr. Kiss Jenő és Dr. 
Wiczián Dezső tanárok személyében. Az értekez
let tárgysorának nagyobbik részét a MELE. által tár
gyalásra ajánlott tételek megbeszélése alkotta. Bu- 
daker Oszkár a család lelkipásztori gondozásáról 
beszélt. Lomniczy Géza a vallástanítás anyagáról és 
módszeréről értekezve új jobb tankönyvek kiadását 
kívánta. Az előadáshoz csatlakozó megbeszélés fo
lyamán Dr. Wiczián Dezső utalt Dr. Sólyom Je
nőnek a MELE. konferenciáján tartott és lapunk
ban megjelent előadására s artnak a tananyag új 
beosztására vonatkozó gondolatait megszívlelendők
nek tartotta. Az értekezlet á továbbiak folyamán 
föltétlenül szükségesnek mondotta a lelkészi becsü
letszék felállítását. A temetési ágenda kérdésénél 
az értekezlet szükségesnek tartja az egységes szer
tartás megállapítását. Németnyelvű ágenda szerkesz
tése azonban felesleges, mert ezen a nyelven külön
böző kitűnő ágendák állanak rendelkezésre. A Scholtz 
Ödön esperes által bemutatott és részletesen ismer
tetett Arper-Zillessen-féle ágenda temetési szertar
tást tárgyaló kötete forrásul szolgálhatna egy meg
felelő magyar temetési ágenda kiadásánál. Az ér
tekezlet ezután elhatározta ifjúsági és presbiteri 
napnak a megrendezését. — Az egyházmegye elnök
ségének megbízási ideje lejárván, az új választás 
megtartatott s annak egyhangú eredményeképen most 
már ötödízben Scholtz Ödön ágfalvi lelkész lett 
esperes, egyhm. felügyelő pedig másodízben Dr. 
Brunner Emil, Sopron sz .k. város tiszti ügyésze.

— A békési egyházmegye nagy érdeklődés mel
lett tartotta évi rendes közgyűlését Tótkomlóson 
Kovács Andor esperes, kormányfőtanácsos és Dr. 
Lányi Márton egyházmegyei felügyelő, országgyű
lési képviselő elnökségével. A felügyelő közérdekű 
kérdésekkel foglalkozó megnyitó beszéde után az 
esperes részletes évi jelentése következett, majd a 
megüresedett tisztségeket töltötték be, melyek során 
az egyházmegye világi főjegyzőjévé választották Dr. 
Torkos Béla orosházi ügyvédet.

— Eljegyzés. Horváth Rózsa oki. tanítónő és Já
vor Pál hatvani lelkész jegyesek.

— Házasság. Blatniczky Jenő cinkotai lelkész jú
nius 4-én tartotta esküvőjét a Deák-téri templomban 
Kendeli-Kirchknopf Sárival, néhai v. Kendeh-Kirch- 
knopf Gusztáv leányával.

Gerhát Sándor galgagutai lelkész és Péch Piroska 
a fasori templomban házasságot kötöttek.

Hantos Ilonka tanárnő és Sólyom Jenő dr. gimn. 
vallástanár július 25-én tartják esküvőjüket Ko
lozsvárt.

— Névmagyarossítás. Horeczky Béla ősagárdi lel
kész családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Har
matira változtatta.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt számának 215. 
oldalán a »Figyelő« rovatban Dr. Révész Imre ne
vét tévesen Ravasz-nak közöltük.

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

— Beiratkozás a miskolci evang. jogakadémiára. 
Egyetlen evang. jogakadémiánkra, a tiszai egyház- 
kerület miskolci jogakadémiájára a felvételi kér
vényeket augusztus 25-ig kell benyújtani.

— Evang. leányinternátus VIII., Rákóczi-út 10. 
3/b. Bünker Jozefin egy éve megnyílt intézete csa
ládias otthont, jó ellátást és gondos nevelést nyújt 
az evang. leánygimnáziumba járó növendékeknek. 
Modern nyelvek, zongoratanulás, korrepetálás. A ha
vi ellátás evangélikusok részéré 100 pengő, mások
nak 120 pengő. Jelentkezést a jövő iskolai évre a 
szünidőben is elfogad, ismertetést készséggel küld.

— Internátusi felvétel. Az aszódi ág h. ev. 
Petőfi-reálgimnázium Internátusába az 1986—37. tan
évre még néhány I. oszt. tanuló felvételt nyerhet. 
A teljes ellátás évi díja 600.— P. Jelentkezési ha
táridő július 20. Tájékoztatót készséggel küld az 
internátus vezetősége.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-reálgimnázium- 

nál f. évi szeptember hó 1-én betöltendő a) rendes 
testnevelési, b) óraadó testnevelési tanári állásra a 
szabályszerű illetményekkel pályázatot hirdetek. — 
Pályázhatnak oly ág. h. ev. vallású oki. testnevelési ta
nárjelöltek vagy már állásban levő tanárok, akik 
a testnevelésből középiskolai képesítést nyertek.

A pályázók kellően felszerelt folyamodványukat, 
amelyben életkoruk, családi állapotuk, magyar állam- 
polgárságuk, hazafias megbízhatóságuk, képesítésük 
és esetleges eddigi szolgálatuk okmányokkal igazo
landó, f. évi augusztus hó 20-ig küldjék be a reál
gimnázium igazgatóságához.

Dr. Saller Vilmos s. k. 
reálgimnáziumi felügyelő.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Az ezidei Könyvnap legkiválóbb termése;
Nyíró József: UZ BENCE. 

A székely havasokban lejátszódó regény.
Könyvnapi ára P. 3-10̂  könyvnap után P. 4.80 

SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése
Budapest IX., Ferenc-körút 19—21.

, Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Budapest, Vlf., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas
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Megjelenik minden vasárnap. 
ELŐFIZETÉSI ARA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.
Postai csekk száma: 20.412. 

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLÓ
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K ereszty én  h it é s  term észe ttu d o m á n y  (fo ly ta tá s). — K. L. F ig y e lő . — - f - : C se le k e d e te k  á lta l ? — S chm idt 
J á n o s : A k e r e sz tsé g  é s  a szek ta . — Az e g y h á z i tö r v é n y k e z e lé sr ő l sz ó ló  z s in a ti ja v a s la t  — Dr. O ncsik  P á l :

N éh án y sz ó  a  h á z ta r tá s i ja v a s la th o z .

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

T ele fo n szá m : 1-335-92.

Kiadja az
ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG

EGYH AZT ARSADALML 
BELMISSZIÖL KULTURÁLIS ÉS 
EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP. 

A szerkesztésért felelős:
K E MÉ N Y  LAJ OS.

A Z  EGYHÁZI H Á Z T A R T Á S.
A zsinati bizottságok egyeztetett javasla

tai közül lapunk legelsőnek azokat a módosí
tásokat közölte, melyek az egyházi háztartásra 
vonatkoznak. Ha azokat az újításokat, melye
ket e paragrafusok tartalmaznak, mérlegeljük, 
igen érdekes változásokat veszünk észre.

Elsősorban feltűnik az alapítványi bizott
ság létesítése, melynek feladata az, hogy leg
felsőbb egyházi felügyeletet gyakoroljon az or
szág összes evangélikus egyházi és iskolai cé
lokra kezelt alapítványai felett. Nagyon he
lyesnek érezzük ezt az intézkedést, mert ez 
olyan felelősség törvényes és kötelező gyakor
lását valósítja meg, amelyre nagy szükség van. 
Azt hisszük, hogy sok elveszett alapít
vány és elerőtlenedett iskola vagy egyéb in
tézmény megőrizhette volna vagyonát, ha ez 
a bizottság már régebben megfelelően műkö
dött volna.

Ugyanez a gondolata és felelősségérzete 
van annak a rendelkezésnek, mely egyházi törzs
vagyon megterheléséhez vagy elidegenítéséhez 
nem egy, hanem két felsőbb hatóság jóváha
gyásának az elnyerését teszi kötelezővé.

Ugyanez a felelősségérzet nyilvánul meg 
abban a rendelkezésben, mely szerint a fel
sőbbfokú egyházi hatóságok az egyházközségek 
helytelen és a szükségletek fedezésére elégte
len adókulcsát megváltoztathatják. Ez az in
tézkedés csorbítani látszik az egyházközségek 
autonómiáját, mégis helyeselnünk kell, mert 
olyan közérdeket tart szem előtt, amelyik nem 
nézheti tétlenül azt, hogy rövidlátó vagy fu
karkodó szempontok miatt egyébként életké
pes egyházközségek, — az egész egyház oly

fontos alkotó részei veszedelmes helyzetbe jus
sanak.

Viszont ez az utóbbi szempont jelentkezik 
abban a fejezetben, amelyik az - egyházi közalap 
jövedelméről intézkedik. Lehetővé teszi a lé- 
iekszám szerinti járulék felemelését és ugyan
csak a közalap céljaira ezenfelül az egyenes á lla
mi adó félszázalékát is kiveti. E kettős címen 
a közalap jövedelme tetemesen növekedni fog, 
habár egyénenként a m egnövekedett közalapi 
járulék nem fog nagy m egterhelést jelenteni. 
Aki komolyan gondolkozik mindazon elódáz- 
hatatlanul erőteljesebb, rendszeresebb és ered
ményesebb egyházépítő m unkán, amelyre ép
pen m aradék erőink m egtartása s felhasználása 
érdekében szükségünk van, az jól tudja, hogy 
szükséges az eredetileg is ilyen rendeltetésű 
közalapnak a szükségletek ellátására elegendő 
újjászervezése. Ez a perspektíva egyenesen 
a szórványkérdés legnehezebb problém áira vi
lágít és ha az így erőre kapott közalap te rv 
szerű szórványm unkát tud folytatni, nemcsak 
tám ogatást, hanem lelkes segítőket is fog talá l
ni mindenfelé.

Szociális szempontból nagyon helyes a 
javaslatnak az a rendelkezése, hogy az egy
házi adót mérsékeli a többgyermekes csa
ládoknál. Viszont sok helyen csalódást 
fog kelteni az, hogy a szórványhelyi 
külbirtokosok állami adója csak 25 százalékig 
vehető igénybe a százalékos adó kivetésénél, 
holott a lényegében ugyanolyan helyzetű fi
ókegyház külbirtokosa 50 százalék erejéig ró
ható meg. Ez éppen a szórványgondozás k é r
dése érdekében nem látszik helyesnek és véd- 
hetőnek.
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Luther és Hesseni Fülöp.
, ■ i i .

Luther Márton ócsárlói gyakran mondják, 
vagy írják  azt, hogy Luther II. Fülöp hesseni 
fejedelemnek megengedte, hogy kettős házas
ságot kössön, másszóval bigám iát kövessen el. 
De ez az állítás nem felel meg a  valóságnak. 
Kötelességünk azért ezt megcáfolni, annyival 
inkább, m ert ez az állítás könnyen hitelre ta 
lálhat nemcsak a  kívülállók között, de benn 
az evangélikus egyházban is. Bedig a  való
ság az, hogy Luther ebben a kényes ügy
ben is, melyben valóságos úttörő m unkát vég
zett, m egtalálta a  helyes megoldási módot.

II. Fülöp hesseni fejedelem, aki 1504-ben 
született s m ár korán csatlakozott a  reform á
cióhoz és annak lelkes, bátor, tántoríthatatlan  s, 
áldozatkész követője lett, egészen fiatalon, 19 
éves korában, 1523-ban megnősült. De házas
ságában nem volt szerencsés. Nejét tulajdon
képen sohasem szerette, m indinkább elidege
nedett tőle, végre legyőzhetetlen ellenszenvet, 
gyűlöletet érzett iránta.

M indenáron szabadulni akart tőle és új 
házasságot kívánt kötni azzal a  nővel, kit 
időközben megszeretett. Szándékát közölte Lu
ther M ártonnal és kérte tanácsát, beleegye
zését. Luther azonban hallani sem alqart a  do
logról, és Fülöpöt felesége iránti szeretettre 
buzdította. De fáradozása sikertelen maradt. 
A fejedelem ahelyett, hogy feleségéhejz von
zódó lett volna, teljesen elfordult tőle, szakított 
vele, különválva élt tőle és m ár-m ár kicsapongó 
életre adta magát. Mégis ú jra  kérte Luthefrt, 
hogy adja beleegyezését tervbevett házasságá
hoz..

Luther sokat gondolkozott az ügy felett. 
Kereste a megoldást. Mint mindig, úgy most 
is ott volt asztalán a legfőbb törvénykönyv/: a  
Biblia. Ennek alapján óhajtotta az ügyet el
intézni. A Szentirásból egyrészről azt látta, 
hogy Ábrahám és a többi pátriárkák, — báír 
nagy hitük volt — többnejüségben éltek, de 
másrészről azt is látta, hogy Jézus tanítása 
folytán, az Ö egyházában az egynejüség lett 
törvénnyé. M egértette, hogy Krisztus az em 
bernek az ő egy felesége iránt parancsolt sze
retettet (Ef. 5:25.). Világosan állott előtte, 
hogy Pál apostolnak az a  kijelentése, mely sze
rint a püspöknek egyfeleségű férfiúnak kell 
lennie, a többi papokra, sőt, az egyetemes pap
ság elve alapján, minden keresztyén emberre 
vonatkozik (I. Tim- 3., 2. és 12.). Tehát nem 
csak a püspököknek, nemcsak a diakónusnak, 
hanem minden keresztyén férfiúnak is, ki há
zasságban kíván élni, egyfeleségűnek kell len
nie.

Másrészről azonban látta azt is, hogy az 
ószövetségi törvények szerint valaki az ő fe
leségét bizonyos esetben elbocsáthatta és hogy 
Krisztus is megengedte, hogy valaki feleségét 
súlyos ok esetén, paráznaság, házasságtörés

miatt elbocsájthatja' és új házasságra léphet. 
(Móz. I. 1, 27. — Máté 19:9.) Tudta azt is, 
hogy a római pápák is több esetben adtak, — 
különösen uralkodó fejedelmeknek — engedélyt 
a házasság felbontására és új házasság kötésé
re. Pedig a rőm. kát. egyház dogm ájában a 
házasságot szentségnek és felbonthatatlannak 
vallja. Ezek alapján mindinkább kialakult lel
kében az a  vélemény, hogy II. Fülöp házassá
gát is fel lehet bontani és neki engedélyt adni 
a második házasságkötésre.

Mégis mielőtt döntött és véleményt adott 
volna, megbeszélte a dolgot barátaival, egyhá
zának vezető lelkészi és világi embereivel. Sőt 
voltak az evangélikus egyháznak olyan intéz
ményei is — habár még csak kialakulófélben, 
— melyek ez ügyben is véleményt m ondhat
tak. Hiszen a reformáció folytán az evang. egy
házban megszűnt a  püspököknek, a  pápának 
joga, hatalm a; tehát új intézményeket kelleti 
létesíteni. Tudjuk, hogy éppen ez a fiatal feje
delem, II. Fülöp, az ev. egyház szervezkedé
sének útján már 1526-ban Hőmbe,rgbe össze
hívta országának világi és egyházi vezető ren
déit és ezen a konferencián, zsinaiton a  felme
rülendő esetek, ügyek m egtárgyalására bizott
ságokat alakítottak. Szászországban meg állha
tatos János választófejedelem, Luthernek híres 
egyházi és iskolai látogatásai tapasztalatainak 
és tanulságainak alapján konzistoriumokat lép
tetett életbe és ezekben a megválasztott supeir- 
intendensek végezték a paróchiák feletti fel
ügyeletet és döntöttek házassági ügyekben is. 
Tehát ezek a fórumok is nézetet nyilvánítottak.

Időközben egy hasonló esemény történt 
Angolországban is. Ott éppen az uralkodó ki
rály, VIII.  H enrik (1490—1547) akart elválni 
első nejétől, Arragóniai Katalintól, — akit, 
mint A rthur bátyja özvegyét 1509-ben vett fe
leségül, — fő képen azért, mert nem ajándékozta 
meg fiútrónörökössel és új házasságot kívánt 
kötni Boleyn Annával, akit megszeretett. E lő
ször a  pápához fordult házasságának megsem
misítéséért azon a címen, hogy ő tulajdonké
pen jogosan nem vehette el sógornőjét. De itt 
sok akadályra talált. Azért C ran m et Tamás 
Canterbury--! érsek által egy tekintélyes fér
fiakból álló bizottság elé terjesztette az ügyet,. 
Ez a király akarata  szerint döntött. Ennek- 
folytán az érsek a  válást kimondotta és a  ki
rálynak az új házasságot enge dél yezita, s ő 1534 
ápr. 30-án Boleyn Annával házasságot kötött. 
— Az angol parlam ent azután mindezt jóvá
hagyta, sőt Angolországot elszakította a pápá
tól, annak hatalm a alól kivette és az evan- 
géliom hódító útján megalakult az anglikán 
egyház, mely a király tám ogatása a la tt hatal
mas fejlődésnek indult. Az így létrejött házas
ságról senki sem mondta, hogy ez polégium 
volt.

Ehhez hasonlóan kívánták elintézni II. Fü
löp hesseni fejedelem házasságát is. A hosszú, 
széleskörű tanácskozásoknak az eredm énye az 
lett, hogy Luther 1540-ben II. Fülöpnek első
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feleségétől való különválását helybenhagyta, 
kötelezte őt, hogy első nejének eltartásáról gon
doskodjék és beleegyezését adta annak új há
zasságkötéséhez. Igaz, hogy ez nem írott pa
ragrafusokra épített megállapodás volt, mert 
ilyenek akkor még nem voltak, de az akkori 
viszonyok között így lehetett, sőt így kellett 
az ügyet elintézni. Luther itt is m egtalálta a 
megfelelő megoldási módot. Az elm ondottak 
alapján világosan áll előttünk, hogy II. Fülöp 
hesseni fejedelem második házassága n e m 
volt bigámia.

Nem is ütközött meg azon senki. Sem a  
választófejedelmek és.őrgrófok, sem a városok 
polgárai, sem a falvak hívei. Luther akkor 
állott férfikora javában. Tekintélye nagy volt, 
bámulatos éleselméjűséggel és szívóssággal, 
prófétai lelkesedéssel és apostoli bátorsággal 
szervezte és vezette az U rnák m egtisztított 
egyházát, bátran, félelem nélkül visszautasított 
minden tám adást, pápával és uralkodó fejedel
mekkel, királyokkal, császárral szemben Is,.

De hadd soroljam fel még a következő
ket. Fülöp hesseni fejedelem, mint kiváló had
vezér is nagy segítségére volt az evang. egy
háznak, ennek védelmi harcaiban, 1567-ben be
következett haláláig.

A Luther által megkezdett úton fejlőd
tek, alakultak ki azután az evangélikus egyhá
zakban is az egyházi törvényszékek, melyek h á 
zassági {Terekben is bíráskodtak, házasságokat 
oldottak tel és újak kötését engedélyezték.

Magyarhoni ev. egyházunkban, mint a  töb
bi egyházi ügyeket, úgy a házassági peres 
ügyeket is rendszerint az egyházkerületi gyű
lések alkalmával tárgyalták le. Mikor ilyenek 
fordultak elő, a  kerületi gyűlés egyházi törvény
székké alakult át, melyen nemcsak a  superin- 
tendensek és esperesek, hanem az összes jelen
lévő lelkészek is résztvettek, tárgyaltak, ítéle
teket hoztak, házasságokat is oldottak fel és új 
házasságokat is engedélyeztek.

A m agyarországi protestánsok házassági 
jogát később a m agyar országgyűlés is szen
tesítette.

Sajnos, hogy újabban nagyon gyakoriak 
a házassági elválások, nemcsak a nagyvárosok 
márványpalotáiban, de a falvak egyszerű há
zaiban is. Sok baj, kim ondhatatlan sok baj 
származik ebből. Azért a házasságot kiki tisz
teletben tartsa: »hitestársát mindenki szeresse 
és megbecsülje!«

M e s t e  r h á z y  S á n d o r .

Néhány szó a háztartási 
javaslathoz.

Az Evangélikus Élet 27—28. számaiban 
közzétett »Az egyházi háztartásra  vonatkozó 
zsinati javaslat« általában véve szükségletet 
pótol, a rra  szükség van s törvényerőre eme
lése lényeges zsinati feladat. Ám egyes intézke

dései nem eléggé határozottak és átütő erejűek, 
mások pedig talán jobban elhúzzák a ha tás
körükbe tartozó ügyek elintézését, mint szük
séges s ebből a hosszadalmasságból esetleg 
anyagi hátrány  is liáramolhatik.

Az első szakaszban létesített alapítványi 
bizottság létesítése közérdek, végre egységes 
és egyöntetű kezelésre szorítja az összes a la
pítványkezelőket, alapítványélvezőket. Felada
tát azonban ki kellene bővíteni, hogy ne 
csupán felügyelő hatóság, ne csupán terhelést 
engedélyező testület legyen belőle, hanem 
irányító  testület legyen* akkor, amidőn az a la
pítványokat megsemmisülés veszélye fenye
geti. Ügyes bonorum director legyen, aki a 
lelki élet m ellett éber szemmel figyelje az 
anyagi életet, a közgazdaság minden válto
zását, hogy ennek az életnek a változásai meg 
ne semm isítsék az alapítványt. A világháború 
devalvációjára gondolok, amidőn a pénzbeli 
alapítványok, mint mozdulatlan és nehezen 
mozdítható testek, — m ert intézői nem m ertek 
vagy nem tudtak tettrekapni. s nem volt senki, 
aki cselekvésre bátorította volna őket, — en 
gedték m agukra zúdulni az elértéktelenedés 
pusztító jégesőjét, ahelyett, hogy ennek az h t
jából k itértek volna megfelelő s idejében el
végzendő alakváltozással. A békeévek a lap ít
ványai tönkrem entek, alig filléres értékeket 
képviselnek, holott, ha idejében más alakot öl
tenek, föld vagy ház form ájába öltöznek, a 
jégverés felényi kárt sem tett volna.

Kezdeményezési jogot és kötelezettséget 
kellene róni az alapítványi bizottságra s ezen 
a kezdeményezési jogon alapuló m egkeresése
it az alapítványkezelők a legnagyobb komoly
sággal vegyék, tartozzanak a m egkeresések 
tárgyában hozott határozatokat hivatalból a 
felettes egyházi hatóságoknak jelenteni, hogy 
ezek az alapítványi bizottsággal együtt esetleg 
további lépéseket tehessenek. Ezen célból le
gyen felebbezési joga az alapítványi bizott
ságnak, viszont tagjai közé a közgazdasági 
élet szakértőit kell választani.

A második szakasz m ai alakja alkalmas 
arra , hogy hirtelen m egterheléseket, a gyors 
s nem eléggé meggondolt eladásokat lehetet
lenné tegye, de amilyen üdvös az elidegenítés 
tekintetében a javaslat, olyan alkalm atlan le
het bizonyos gyors kielégítést követelő esetek
ben. Lehet olyan hélyzetben egy egyházköz
ség, hogy sürgősen kell pld. 400 pengőt sze
reznie s azt csak kölcsönből tudja megsze
rezni. ezt azonban a szakasz szinte lehetetlen
né teszi, m ert két felettes hatóság jóváhagyá
sát igényli, s nincs benne kimondva, hogy 
a püspök és felügyelő jogosítottak a jóváha
gyást megadni az E. A. 281. §-ának m intájára.

Talán célszerű volna a szakasz mai alak
jában való fenntartása mellett egy újabb be
kezdésben kimondani, hogy nem szükséges a 
kerület jóváhagyása olyan m egterhelésnél, ahol 
a felvenni szándékolt összeg egymagában sem, 
de a más terhekkel együtt sem éri el az alap-
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jául szolgáló föld kataszteri jövedelmének öt
szörös összegét, vagy pedig házingatlan fede
zetnél a házadóalap ugyanily többszörösét. így  
bizonyos önállóságot kapna az egyházmegyei 
elnökség s a túlterhelés veszélye elmúlna, vi
szont a kisebb gyors segélyt képező kölcsönök 
megszerezhetők lennének.

A 3 . szakasz talán kevés is, még szigorí
tani kellene azzal, hogy a presbitérium  határo
zata nélkül túllépés esetén a lelkész, felügye
lő és a gondnok fegyelmileg is, anyagilag is 
felelős. Kimondandó lenne az is, hogy a pres
bitérium ilyen határozatához a tagok kéthar
mad részének jelenléte szükséges.

Jobbról, balról hallani és tapasztalni, 
hogy a költségvetés rendelkezéseit nem ta r t
ják be, derűre-borúra születnek a költségvetés
sel ellentétes határozatok, utalványozások és 
kifizetések. A költségvetés az egyházi életben 
sokszor üres formalitássá fajúit, m egcsinál

ják a költségvetést, m ert az E. A. előírja s 
m ert az felterjesztendő, de igen gyakran sut- 
badobják azzal, hogy előírásait nem tartják  be. 
Viszont a vezetők felelőssége azért mondandó 
ki, mert hivatali tisztüknél fogva minden pil
lanatban módjukban áll az utalványozás és 
kezelés jogánál és kötelességénél fogva az e l
lenőrzés. Sőt ha a presbitérium  határozata va
lamilyen oknál fogva nem megfelelő, köte
lességük és joguk jogorvoslattal élni.

A 9 . §-nál felmerül a kérdés, mi történik 
azokkal, akik nem jelölik ki az egyházközséget 
és mi történik azokkal, akik sehol sincsenek 
jövedelem- és vagyonadóval megróva? M ert 
könnyű ott a kivetés, ahol a kijelölés h iány
zik, de van valahol jövedelmi- és vagyonadó 
kivetés. De ha sehol sincs vagyon- és jöve
delem adóval megterhelve, akár azért, m ert 
kicsiny a vagyon és jövedelem, akár azért, 
m ert bár nagyobb a vagyon és jövedelem, de 
a levonható tételek oly nagyok, hogy nem esik 
vagyon- és jövedelemadó alá, a mostani szö
vegezés szerint olyan egyháztag, aki a k i
jelölési joggal nem él és terhére sehol vagyon- 
és jövedelemadó kivetve nincs, személyi adó
val sehol se róható meg. Pedig a cél az, m in
denkit rászorítani a közterhekre. Elkerülni a 
kétszeres adóztatást s ezen célból az egyház- 
tagnak megfelelő jogot biztosítani, de ha ez
zel nem él az illető, akkor megadóztatni kell 
m indenütt személyi adóval is, m ert nem vagyunk 
kötelesek tudakozódásokat végezni. Mindössze 
kimondandó lenne az, hogy akik kijelölési 
joggal nem élnek s vagyon és jövedelmiadó 
terhűkre sehol sincs kivetve, illetve nem álla
pítható meg annak kivetési helye, úgy azok
nál a személyi adó tétele mindig az egyház- 
községben használatos tételek közül a legki
sebb.

A szakasz mostani szövegezése azt mond
ja: »ahol állami jövedelem- és vagyonadóval 
van megróva«. A kötőjel és az »és« Lötőszó 
helyett más kellene, így talán: ahol állami jö
vedelemadóval vagy vagyonadóval van m eg

róva. T. i. a mostani szövegezés betűszerinti 
értelme az, hogy a kivetés helyének m egállapí
tásához mindkét adónem kivetése szükséges, 
holott lehet valakinek jövedelemadó kivetése 
vagyonadó nélkül, vagy fordítva. Kerüljük a 
jövőbeni vitát, a felebbezéseket, a jogalkotó 
zsinat szándékának keresését, mondjuk ki rög
tön, hogy az egyik adónem m egállapítása is 
elég.

A 11. §. második bekezdése talán elm a
radhat, m ert ahol az egyház saját kezelésben 
tartja  az adóbeszedést, ott a szakasz első bekez
dése, tilalom nem lévén benne, feljogosítja 
az egyházközséget az általa kiszemelt állami 
adók százalékolására. De ha együttes keze
lésben van az adó beszedés, ott esetleg zavart 
okozna a második bekezdés akkor, ha olyan 
állami adó is pótlékolás alá esne, amit a pénz
ügyi kormány eltilt. így  például nekünk csak 
a föld, ház és kereseti adók alapján adta meg 
az engedélyt. Ki kellett hagynunk a vagyon- 
és jövedelemadót s a kieső jövedelem pótlá
sára emeltük az adókulcsot, ami végeredmény
ben a hívek által fizetendő összegen nem igen 
változtatott.

A 12. §. kicsit az autonómia sérelme, de 
a zavartalan egyházi életmenet érdekében jo
gosult, csak a szövegezésében talán változtat
ni kellene. Ugyanis a »rendes szükségletek 
fedezésére nem alkalmas adózást eredményező 
adókulcsot alkalmaz« kitétel értelme szerint 
nem azt akarja  mondani, hogy milyen rend
szerű adózást alkalmaz az egyházközség, te 
hát nem az adózás módjára vonatkozik, ha
nem mennyiségi értelme van a »nem alkal
mas« adókulcsnak, hogy m ennyit eredményez 
s nem alkalmas az, amelyik kivetési (eredménye 
kicsi. Tehát laikusoknak érthetőbben ki kel
lene mondani, hogy »ha az egyházközség ren 
des szükségleteinek fedezésére elégtelen adó
kulcsot alkalmaz« úgy az egyházközséget az 
»adókulcs felemelésére« s nem »megváltozta
tására« hívja fel. Azonban az eljárás hosszabb, 
nfint kellene, amire a hivatalos út befejeződik 
<8 az egy év letelik,, a rendes szükségletek egyik 
része kielégítetlenül vár. Lehet belőle per, 
perköltség, kamatveszteség, stb. Az eljárást 
rövidíteni kellene, esetleg akként, hogy az el
nökség abban az esetben, ha m ár a presbi
térium javaslata nem megfelelő, tartozik a 
közgyűlés elé a presbitérium  javaslata mellett 
saját megfelelő javaslatát is előterjeszteni s 
ha a közgyűlés ezt elutasítja, tartozik figyel
meztetni a közgyűlést a 12. §-ra s ezen fi
gyelmeztetés után 15 napon belül újból köz
gyűlést hívni össze s ha a közgyűlés ekkor 
is m egm arad az elégtelen adókulcs mellett, 
úgy azonnal jelentést tesz az 'elnökség az 
egyházmegyei presbitérium nak, az legközelebbi 
gyűlésén határoz s határozatát továbbítja a 
kerülethez. A kiküldöttek útján való m egálla
pításokra, költségcsinálásra szükség nincsen, 
m ert tisztán adókulcsról van szó, a magasabb 
hatóságok sem állapíthatnák meg ezen szakasz
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alapján semmi kiadási szükségletet, ilyenre a 
szakasz módot nem ad, egyedül a kulcsot vál
toztathatják meg. Ez az egyik ok, a másik ok 
az, hogy m ár az egyházközség m egállapította a 
kiadásokat, a szükségletet, tehát csak a fe
dezeti kulcs vitás, m ert a közgyűlés esetleg 
nem akar emelni. A kulcs pedig a költség- 
vetés alapján is megállapítható.

A 13. §. sok kis egyház rem ényét te 
szi tőnkre és bár ez a javaslat a régi E. A. 
több szakaszát minden nehézség nélkül k ite
szi az alkotmányból, a 256. §-t nem merte 
alapjában megváltoztatni. Nevezetesen sokan 
vagyunk, akik egyházi érdeknek véljük azt, 
hogy az egyházi adózás tényleg a köztehervi
selésen s egy-egy egyházközségen belül tény
leg az egyenlő elbánáson alapuljon. A régi a l
kotmány is, az új javaslat is a módosabbak 
érdekét védi, amikor különbséget tesz az adó
zás tételénél ott lakó és nem ott lakó között. 
Mert az esetek túlnyomó részében éppen & 
tehetősebbek azok, akiknek több helyt laká
suk, vagyontárgyuk van. Az egyház, jobban 
mondva az egyházközség minden a területén 
lakó egyháztag részére egyforma és ugyan
azon lehetőségeket nyújtja, istentiszteletet a 
templomban, tanulási lehetőséget az iskolában 
egyformán ad, tehát a távollakó is igénybe- 
vehetné, ha akarná. Hozzá igen sokszor azon a 
birtokon esetleg valamelyik családtag kint ta r 
tózkodik, aki templomba is jár, esetleg más 
szolgálatot is igénybe vesz, vagy cselédséget 
tart, akiknek gyermekei az iskolát is igény
beveszik. Nem volt eléggé megindokolva az 
E. A. 256 §-a sem, de nincs megindokolva ez 
a 13. §-a sem a javaslatnak. Itt kell m egra
gadni s segíteni a kisegyházat, m ert a kis 
egyház, a szórvány veszti el épp legjobban az 
adóztatási lehetőséget. Ellenmondás van ezen 
szakasz között és az E. A., valamint ezen 
javaslat közalapra vonatkozó rendelkezései kö
zött. A közalap egyik célja a szegény, gyenge 
egyházak segélyezése. Rendszerint az alakuló 
egyházak a szegényebbek, a szórványhelyek a 
legszegényebbek s rendszerint ezeknél van 
legtöbb külbirtokos, különösen akkor nagy 
ezeknek a száma, ha maga a település, a po
litikai község is új alakulás, m ert a tehetősebb 
birtokosoknak rendszerint a legközelebbi ré 
gibb községben van a házuk. Ha az egyforma 
adóztatási jogot mindenkivel szemben biztosít
juk, talán kevesebb lenne a segélyben része
sítendő egyház, s a közalapi hozzájárulás 
vagy csökkenthető lenne, vagy pedig annak 
egyéb célkitűzései hathatósabb tám ogatásban 
volnának részesíthetők.

Amellett a ínostani valamint a célbavett 
adómódszer egyeseknél kijátszási szándékot 
eredményez. Meg lehet állapítani, hogy van 
külbirtokos, akinek a kisebbik, újabban alakult 
egyházközség területén van jelentősebb b ir
toka. ő maga az év túlnyomó részében birto
kán lakik, családtagjai igénybe veszik a kis 
egyház iskoláját, templomát, de az apa novem

bertől februárig a régi családi házban lakik, 
egy másik egyházközség területén s azt 
mondja, én idevaló lakos vagyok, itt vétettem 
fel magam, itt fizetek személyi adót, tehát 
a kisebb egyházközség tőlem csak fele adót 
követelhet. A. külbirtokos részére adott ilyen 
jogosítvány egy bőkezű ajándék egy megszo
rult egyház részéről, aki pedig a maga szol
gáltatásait nem 50 és nem 25, hanem 100 o/0 
erejéig kell hogy tartsa  és ta rtja  is készen
létben a külbirtokos részére is.

A 15 §. szakaszban létesítendő engedély 
posthumus gyerm ek, mire ebből a javaslatból 
életbeléptetett törvény lesz, az egyházközségek 
ielentős része m ár igénybe is vette a módot 
és pedig igen sok esetben nem engedély, h a 
nem felsőbb tanácsra quasi u tasításra. A sza
kaszra inkább fordított irányban lenne szük
ség, azokat az egyházközségeket, ahol az adó
bevétel gyenge és segélyekért folyamodnak, 
egyenesen kötelezni kellene a jobb adóbehaj
tást eredményező együttes kezelés igénybevé
telére s ettől tenni függővé a segélyezést.

Az a segélyezési szándék és mód, amit 
a 22. §. létesít, illetve újra szabályoz, szintén 
a 13. §-ban írt adózási módszer helytelen
ségére utal. M ert ha az egyházközség segélye
zésre szorul, úgy elsősorban adjuk meg a 
lehetőséget neki arra , hogy önerejéből, illetve, 
a rendelkezésre álló bevételi lehetőségek te l
jes és végleges kihasználásával m aga igyekez
zék lábra állani. Semmi sérelem nem éri a kül- 
birtokost azzal, ha mindig a birtok fekvése 
helyén fizet teljes adókulcsot; m ert sérelem 
érné őt akkor, ha az ú. n. állandó vagy a 
kijelölt lakóhely egyházközsége valamilyen for
mában adóalapul venné a más egyházközség 
területén levő s ott csak részben adózó va
gyont. Ez azonban nincs s nem is volna he
lyes s mivel ez végbe nem vihető, beáll az á l
landó sérelem, hogy a hangoztatott közteher
viselés dacára nem egyenlő' a közteher sem elv
ben, sem a gyakorlatban. Viszont a 13. §-nak 
e) bekezdése és a  22. §. rendelkezései azt 
látszanak bizonyítani, hogy a magasabb kö- 
zületek szükségleteinek kivetésénél m ár nincs 
különbség bel- és külbirtokos között. Ott egy
formán fizet mind s most előáll az a helyzet, 
hogy a legközvetlenebbül érdekelt, egyszersmind 
a legszegényebb elől im perativ rendelkezés el
vonja a lehetőséget. A közalapi járulékot egy
formán kell két fillérrel s az adóalap fél szá
zalékával kiróni, tehát ennek a kivetésére 
külön kell adófőkönyvet s kirovást készíteni. 
Még inkább zavarja a helyzetet az, ha az egy
házközség egjmttes adókezelésbe adja a be
hajtást, lesznek különböző kivetési kulcsok s 
lesznek panaszok és sérelmek, felebbezések és 
zúgolódások. Ahelyett, hogy a közalapi hoz
zájárulást 100 o/o-kal emelhessük, m aradjon 
meg a fentebb mondott önsegélvi lehetőség, 
maradjon a közalapi hozzájárulás a régi, de he
lyette adjuk meg a segélyre szoruló egyháznak 
a teljes adóztatási jogot. Indokolja ezt az is,
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hogy a nép, ha fizetni kell, szívesebben fizet 
egyenesen a segélyezendő saját egyházának, 
mint úgy, hogy a közalap útján esetleg visz- 
szakapja azt, amit a közalapba befizet.

Dr. Oncsik Pál.

Keresztyén hit és
természettudomány.

(Folytatás)

Az anyagi világ törvényszerűségeit kutató 
fizika tudománya olyan m értékű realitással 
rendelkezik, mely az ő szükségleteinek minden 
tekintetben megfelel, ezért nem szükséges ál
lást foglalnia ahhoz a  felsőbb valamihez, am i
nek magasabb realitását, egy belső hang biz
tosítja számunkra és attól teljesen függetlenül 
járhatja  a m aga útját. Ezért a  függetlenségért 
irigyelhetnék a fizikát, de bizonyos fokig nyug
talaníthat bennünket a  fizikusnak ez a látszó
lag' egészen m agára hagyott világa, melyben 
az Isten egy szükségtelen hipotézis csupán, ha 
él valami bennünk a régi prójféták vallásos lel
kületűből, akik egyre hívták az Istent, hogy 
jelentse meg nekik az ő k irályságát és jelek 
és csodák által bizonyítsa meg előttük, hogy 
a természet törvényei alá vannak rendelve az 
Ő akaratának. Ha a fizikus valamilyen okok 
folytán el is ismerné, hogy Isten útjai kifürkész- 
hetetlenek és hogy azon erők fölött, melyek 
az elektronokat és égi testeket pályáikon ve
zetik, egy mindenütt jelen való szellem ural
kodik, vájjon nem lenne-e ezáltal a mi nyugta
lanságunk még nagyobb? Nem kellene-e attól 
tartanunk, hogy a derék fizikus az Istent visz- 
visszavezeti egy differenciál-egyenletrendszer
re, mint ahogyan azt egyéb erőkkel is teszi? 
Ez az aggodalm unk alaptalan, ha helyesen 
fogjuk fel azt a viszonyt, mely az anyagi és 
szellemi világ között fennáll és amely viszony
nak helyes felfogása talán alkalmias arra, hogy 
a tudomány és vallás között fennálló fe szült - 
séget bizonyos fokig kiegyenlítse.

A fizika differenciál-egyenleteinek érvé
nyességi tartom ánya egy metrikus rendszerre 
van korlátozva, mely csak egy keskeny sávöt 
jelent egy sokkal általánosabb és szélesebb rea
litás területén. É s ' ha újabb tudományos fel
fedezések még annyira kitolnák is ennek a 
rendszernek határait és még annyiba m egfino
m ítanák is szerkezetet, még sem juthatinájnk 
el — a dolgok természetéből kifolyólag — 
sohasem azokig a  legvégső' alapokig, melyek
ben a  tudomány léte és valódisága nyugiszik. 
Ebben a végső alapban gyökerezik a mi szel
lemi öntudatunk és ha valahol, úgy itt talál
kozunk egy olyan hatalommal, mely ugyan
olyan eredetű, mint a  mi szellemi öntudatunk, 
de annál mérhetetlenül nagyobb. Amennyiben 
mi ezt a  végső szellemi alapot öntudatunkban 
megismerjük, az a végső alap lényegében nem 

metrikus, így annak törvényszerűségei nem le
hetnek hasonlatosak a  fizika differenciálegyen
leteihez, mert ez egyenletek éppen azáltal nyer
nek tartalm at és értelmet, hogy a  bennük sze
replő mennyiségek helyébe mérhető mennyisé
geket helyettesítünk. Egy szellemi istenség
nek a legnaivabb antropom orf ábrázolása sem 
járhat olyan messze az igazságtól, mint járna 
az isteni szellemnek metrikus egyenletejkbe fog- 
lalt esetleges képe.**)

A továbbiak szempontjából tegyünk kü
lönbséget Eddington nyomán az ú. n. szimbo
likus és belső megismerés között. Logikai követ
keztetések szimbolikus megismerést adnak, az 
igazi megértés spontán jön közvetlen megélés 
útján és azt nem a részletező vizsgálat adja. 
Belső megismerés szolgáltatja nekünk a val
lás igazságait. Vannak emberek, akiknek szá
m ára Isten közellétének közvetlen megérzése 
sokkal világosabb ism eretet jelent, mint a  ta 
pasztalás összes adatai. Ezt a belső m egta
pasztalást is lehet tudományosan analizálni, 
így m egalapozhatunk egy teológiát, mely az 
alkalmazott logikai következtetések eredm énye
it tudományos rendszerbe foglalja, de az ilyen 
teológia szimbolikus ismeret. Éis amint egy 
elmesélt tréfa belső struktúrájának tudom á
nyos kifejtése nem indít nevetésre, éppen úgy 
ezen megélés analízise, vagy Isten tulajdonsá
gainak diszkussziója nem keltheti a  lélek mé
lyén azt a visszhangot, mely minden vallásos 
megismerésnek a leglényegét adja.

Azt látjuk tehát, hogy a szellemi és anyagi 
világ egymástól teljesen elválasztott két va
lami és ehhez hozzátehetjük, hogy egyik te
rületről a m ásikra ma még nem lehetséges 
minden ponton zökkenő nélkül átjutni. Az em 
beri szellem megpróbálkozott és próbálkozik 
ma is, hogy az összes történéseket immanens 
okokra vezesse vissza és a tudomány fejlődése 
néha olyan fordulatot mutat, mely valószínű
nek rhutatja ennek a lehetőségét. így, hogy 
konkrét példákat említsünk, Jézus gyógyítási 
csodatetteit szuggesztióval lehet magyarázni. 
Nehezebb az eset, ha Jézus születésének, vagy 
mennybemenetelének kérdését próbáljuk te r
mészettudományos alapon megérteni. Minthogy 
ez utóbbi kérdés tartozik a fizika körébe, ezt 
vegyük szemügyre.

Kérdés, megtörténhetett-e Jézus menny- 
bemenetele úgy, ahogyan az a  Bibliában le 
van írva? A klasszikus fizika erre határozott 
nem-mel felelt. Ki lehet számítani, hogy egy 
testnek 11 km. másodpercenkénti sebességgel 
kellene bírni ahoz, hogy elhagyhassa a föld 
vonzási körletét, ilyen sebességre pedig pon- 
derikus közeg ezideig nem tett szert. A modern 
fizikának talán leglényegesebb eredménye az, 
hogy a klasszikus fizikában uralkodó kauzalí- 
tási elvet el kell ejtenünk és a  szigorú kau
zális törvények1 átadják helyüket a  sokkal ál-

**) A. S. Eddington The nature of the physical 
world.
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íalánosabb érvényű, de m ár nem olyan exakt 
valószínűségi törvényeknek. Az a felfogás, 
hogy a természetben csak olyan jelenségek 
mehetnek végbe, melyek az általunk ismert te r
mészeti törvényeknek megfelelnek, elveszíti ta 
laját. Csak annyit mondhatunk, hogy igen ki
csi a valószínűsége annak, hogy valamely je
lenség a természeti törvényektől eltérő mó
don játszódjék le, vagyis, hogy ilyen eltérések 
csak nagyon ritkán következhetnek be. A sta
tisztika szerint lehetséges volna, hogy egy test 
molekuláinak mikromozgásai egy irányba ren
deződjenek és így a test eltávozzék a Föld 
felszínéről.

A természettudomány tehát nem zárkózik 
el a »csoda« létezése elől, az eddigiek szerint 
mindössze annyiban jelentene megkötést Isten 
cselekedetei számára, hogy csodák csak igen 
ritkán történhetnének. Másrészről azonban az 
ú. n. ergodhipotézis szerint, a világmindenség, 
fia Közben elég hosszú idő telik el, visszatér 
egyszer m ár elfoglalt helyzetébe, illetve állapo
tába. Eszerint tehát az idők végtelenségéig a 
világtörténelem még végtelen sokszor le fog 
játszódni ugyanúgy, mint ahogyan egyszer már 
lejátszódott, a bibliai idők is végtelen sokszor 
visszatérnek, Krisztus még végtelen sokszor 
eljön hozzánk, itt já r és tanít közöttünk, meg- 
feszíttetik, meghal és eltemettetik, harm adna
pon halottaiból feltámad és még végtelen sok
szor felmegy a mennyekbe. Azt látjuk ebből, 
hogy a fizika újabb fejlődése pillanatnyiflíag 
feloldani látszott azt a megkötöttséget, melyet 
a klasszikus fizika determinizmusa jelentett, 
mely a csodák lehetőségét teljesen kizárta, de 
most sem vagyunk lényegesen jobb helyzetben, 
mert mostani ismereteink szigorú alkalmazása 
mellett azt kell látnunk, hogy az Isten tehet 
ugyan csodákat, de csak nagyon ritkán és ha 
egyszer egy csodát tett, akkor azt még végtelen 
sokszor meg kell ismételnie az idők végeze
téig. 1

Vegyük most tekintetbe a világ végének 
kérdését. Ez a kérdés, minthogy Jézus Krisz
tus újból való eljövetelével kapcsolatos, min
den ember számára és mindig aktuális ési ez 
is azon kérdések közé tartozik, melyekre val
lásos és természettudományos úton is kereshet
jük a feleletet. Közismert hely az Em ber tra 
gédiájából, hogy a tudós a Föld életkorát 
4000 évre becsüli. Akkor az volt a felfogás, 
h >gy .1 Napban található anyagok elegneK es 
az oxidációs hőből nyeri a Nap azt a roppant 
energiát, melyet a világmindenségbe állandóan 
kisugároz. Ma m ár tudjuk, hogy a dolog nem 
így van. A relativitáselmélet egyik legfőbb 
eredménye, hogy az anyagnak energiát tuiai- 
doníthatunk és fordítva. Ez a két mennyiség 
eszerint egymással ekvivalens. A fizikában ma 
már ismerünk olyan jelenségeket (materiali- 
záció és dematerializáció), melyeknél az ener
giaanyaggá, illetve az anyag energiává alakul. 
A denialerializációnál roppant nagy energiá
kat kaphatunk (kiszámítható az Einsteini-féle

formulával E=m .c2). Hogy példát említsünk, 
ha egy gram m  anyag ily módon energiává 
alakul, 25 millió kilowattóra szabadul fel, 
Csonkamagyarország egész évi encrgiaszükség- 
séglete 30 g. anyag át alaki tilsával fedezhető 
volna. A Nap belsejében ilyen dematerializációs 
fizikai és kémiai folyamatok játszódnak le, 
a Nap a tömegének megfelelő energiam ennyi
séggel rendelkezik. A jelenlegi sugárzási u szo 
nyokat figyelembe véve a N ap élettartam át ki
szám íthatjuk és így m ár jóval nagyobb, év
milliókban kifejezhető időt kapunk. Elképzel
hető azonban más magyarázat is, biztos e red 
ményt a tudomány ma még nem tud szolgá- 
t at ni.

•A természettudomány ma m ár tudatában 
van annak, hogy tételeinek érvényessége bi
zonyos határok közé van szorítva, azért a te r
mészettudomány nem lép fel azzal az igénnyel, 
m intha egy teljesen kész világnézetet tudna 
adni, olyat, amely az em ber tudományos és val
lásos ismereteit egyaránt egyetlen szer
ves egységbe foglalja. A term észettudo
mány nem kérdez az után, ami az exakt ku
tatás szám ára nem hozzáférhető. De ha a 
tudomány olyan területeket is m eghódít az 
emberi tudás számára, melyek ma m ég rnesz- 
sze kívül feküsznek a tudás határain, bizo
nyára egyetlen egészséges lelki struktúrájú em
ber sem fog késlekedni, hogy mostani vélemé
nyét, sejtését vagy hitét a biztos tudással fel
cserélje. A tudomány egyre tág ítja  azokat a 
határokat, melyek az ő területét a hit birodal
mától elválasztják, még sem kell attól félnünk, 
hogy tudásunk növekedtével hitünk csökken
ne. Minél szélesebb az emberi tudás, annál több 
ponton jut el a kutató emberi elme ahhoz a 
határhoz, melyen túl m ár nem lehet követni 
az okok láncolatát és amelyen túl nincs más, 
csak a hatalmas Isten. Kis tudás eltávolít Is
tentől, nagy tudás visszavezet Hozzá.

Legutóbb felvetett kérdésünk, a világ vé
gének és Krisztus újból való eljövetelének 
kérdése is bennünket elsősorban vallásos szem
pontból érdekel. Láttuk, hogy a tudomány is 
keresi rá a feleletet, de eddig még nem ta 
lálta meg. De ha m egtalálta volna is, érezzük, 
hogy az a felelet nem elégítene ki bennünket. 
Nekünk nem szimbolikus, hanem belső, igazi 
ism eretre van szükségünk. Ne is keressük azért 
telteit kérdésünkre a feleletet term észettudo
mányos úton, hanem ragadjuk meg azt a h it
nek erejével és feleljünk meg rá Jézus Krisz
tus szavaival: »Az Isten orszáiga nem szemmel 
láthatólag jő el. Sem azt nem m ondják: imc 
itt, vagy: imé amott van; mert imé az Isten 
országa tibenneitek van. < (Lukács 17:20—21.)

D r. B u k o v s z k y  F e r e n  c.

N agy jót tesz vetünk Isten  azzal, hog a 
new ad w eg m indent, am it m agunknak k i 
rónánk. hippen ezzel adna okot arra. hogy  

szom orúak legyünk . L uther.
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Cselekedetek által?
Egy közel száz éves, Svájcban lefolytatott bűnügy 

1842. március 20-án felvett vizsgálati jegyzőkönyvé
ből. (A teljes jegyzőkönyv szószerint van közölve: Dr. 
Kasimir Pfyffer und Johann-Baptist zur Gilgen: »An
leitung zur Führung von Untersuchungen in Straf
sachen« c. művében, Zürihc, 1843. Friedrich Schul- 
thess nyomása és kiadása.)

1842. március 8.
BIRO: Tegnap már bevallotta, hogy három kés

szúrással megölte leányát, Máriát. Miért tette ezt?
VÁDLOTT: (az Entlebuch-i Hechler Leo- 

degar): így kellett tennem!
B.: Mi volt a tulajdonképeni oka erre?

V.: M ert ő, mint én is, aki római katolikus 
vallásban született és nevelkedett, egy Bern-i 
református emberbe szeretett bele és hozzá fe
leségül akart menni, ami pedig bűn. M eggon
doltam, hogy ha ezt megtenné, a pokolba ju t
na és jobb, ha a test vész el, mint a  lélek; 
ezért öltem meg jog és igazság szerint.

B.: Mikor jutott a gyilkos gondolatra?
V.: M ár körülbelül két éve, amikor az 

eretnekeskedése a bernivel kezdődött, m eggon
doltam, hogy ha a  férfi nem enged, akkor a 
leánynak kell ezért felelnie. Isten m ár amúgy- 
is súlyosan büntetett engem e dolog miatt. Mi
óta házamba jár a  berni, semmin sem volt 
áldás és szerencse: két tehenem és egy lovam 
pusztult el, a jég  meg mindenemet elverte s 
mindez igazán leányomnak emez ismeretsége 
miatt iörtént, mert előbb minden jól ment.

B.: Beszélt-e erről a leányával?
V.: Természetesen; ezerszer mondtam neki, 

hogy ha ott nem hagyja a  bernit, úgy őt kell 
elpusztítanom. De mindig halasztgattam , m ert 
reméltem, hogy a védőangyala végül mégis 
eszére téríti.

B.: De miért éppen aznap váltotta valóra el
határozását?

V.: Ez úgy történt, hogy aznap reggel fejni 
mentem az istállóba. Ezalatt M ária a  bernivél 
a takarm ánykam rába jött; hallottam  a sírásu
kat és azt is, amint M ária megfogadja, hogy 
őt soha el nem hagyjja s inkább világgá megy 
vele, mintsem hogy m egtagadja. Ebből lá t
tam, hogy itt az ideje, el kell pusztulnia, mert 
most hagyta el végleg a védőangyala. Mihelyt 
hazaért, meg kell halnia. Beosontam a  szobába, 
az asztalfiókból elővettem két kést, amelyeket 
a ház előtt álló köszörűkövön jól m egélesítet
tem, a rra  gondolva, hogy ne kínozzam meg 
jobban, mint ami elkerülhetetlen;, végre is az 
én húsom és vérem és egészen az anyáimra 
hasonlít, aki azonban nagyon jám bor és enge
delmes asszony volt. Amíg a kést fentem, öt 
Miatyánkot és Ave M ariát mondtam a  lelki- 
üdvéért, amikor pedig a késekkel elkészültem, 
azokat a  kötényem alá rejtve visszamentem a 
szobába, elővettem imakönyvemet és olvastam, 
- -  talán egy negyedórát — am íg a leányom be
jött. Leült az ablak mellett a rokkához és fon
ni kezdett. Nem szólt semmit, de láttam  rajta.

hogy sírt. Most — gondoltam — meg kell len
nie és előhúzva a nagyobbik k é s t..........mialatt
beleszúrtam, így szóltam hozzá: »Nesze a ber
niért! Inkább a test pusztuljon el, mint a  lé
lek!« ... Felsikoltott: »Jézus Mária!« Többet 
nem tudott mondani, ám bár még imlozgott, de 
azt hiszem, a fölélek akkor m ár elszállt belőle.

(Itt következik a gyilkosság minden egyes 
mozzanatának részletes elmondása.)

B.: Hogy jutott erre a gondolatra?
V.: /Szabad volt megtennem, m ert hiszem, 

hogy Isten előtt helyesen cselekedtem, még
ha az emberek m egbüntetnek is........ Mint már
elmondtam, az imakönyvemet olvastam, amíg 
bejöt t . . .  Még csak azt vártam  meg, amíg 
fonni kezdett; még öt M iatyánkot se lehetett 
volna ezalatt áhítattal elmondlani.

B.: Miért olvasta az imakönyvet?
V.: Hogy elhatározásomban megerősítsem 

magam.
B.: Az imakönyvön kívül vannak más könyvei?

V.: Még kettő: az egyik, képekkel, am ely
ben a menny és a pokol rettentő gyönyörűen 
van leírva, a másik pedig egy katekizmus, ami
lyet az iskolában használnak.

B.: De a katolikus vallás sem enged meg ily 
tettet, sőt inkább megtiltja.

V.: Az égi fény nem hazudik s ez sugallta 
nekem, hogy teljesítsem, amit meg is tettem.

B.: Milyen fényről beszél?
V.: A fentről jövő fény, a  Szentlélek vagy 

a védőangyal. E  kettő közül jött az egyik és 
sugallta nekem, hogy leányomat, Máriát, ha 
a bernihez akar feleségül menni, láb alól el
tegyem.

B.: De az isteni törvény határozottan megtilt
ja az ily tettet, tehát annak sugallata nem származ
hatott felülről, azaz Istentől.

V.: Tudom, hogy büntetve leszek, de szí
vesen szenvedek. . .

B.: Tudatában volt-e és megfontolta-e már a 
tett elkövetése előtt, hogy ezért elítélik?

V.: Gondoltam rá, és elkészültem arra  is. 
hogy ez az életembe fog kerülni.

B.: Es képes volt mégis arra, hogy leányát meg
ölje?

V.: Igen, ennek meg kellett történnie.
B.: Tettét még most se bánta meg?

V.: Nem bántam  m eg; amit m eg muszáj 
tennünk, m iért bánnánk meg? Leányom lelke 
most meg van mentve, mennyekben van és az 
angyalokkal énekel.

B.: Ha meg annyira törődött leánya lelki üd
vével, nem aggódott-e, hogy ha ily sietve öli meg, 
nem ad időt neki arra, hogy előbb még bűneit meg
bánhassa?

V.: Az igaz, hogy nagy bűne volt a  berni
vel való házasság kívánsága, de ez nem jelent 
semmit, mert ő a vérével mosta le minden bű
nét, mint a szent vértanuk és így most a meny
ei yei örömöket élvezi. (Étn is odajutok hamjaro- 
san, m ert magam is vértanú vagyok: azért, 
fognak engem kivégezni, mert megmentettem 
leányom lelki üdvösségét.
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B.: Mindez a gondolat téves, eszébe se lett 
volna szabad jutniuk.

V.: Fényesen sugárzik az égi világosság és 
csalhatatlan az ő sugallata- 

B.: Van-e még előadni valója?
V.: Egyéb nincs, mindent elmondtam.

* * *

A v é d e l e m  s z a v a i b ó l :  . . .H o g y  egy 
ily téveszme rögződött a  vádlott leikébe, nem 
kelthet meglepetést, ha figyelembe, vesszük a 
klérusnak Svájc katolikus kantonjaiban a nők
re gyakorolt befolyását, mert a  klérus a  ve
gyesházasságok tekintetében azt tan ítja  és azt 
hirdeti, hogy ezek büntetése: az örök kárhozat. 

* * *

Az ő f e g y v e r ü k  s z á z  é v e  a k é s  
v o l t :  ma :  a  r e v e r z á l i s .  — /  —

A keresztség és a szekta.
— Lelkészkonferenciai előadás. —

A szektával kapcsolatban szólva a keresztség- 
röl nemcsak azokra a szektákra kell gondolnunk, 
amelyek elvetik a gyermekkeresztséget, hanem azok
ra is, amelyek azt megtartják. Mert a gyermekke
resztséget megtartó szektáknál sem részesül a ke
resztség, mint szentség és kegyelmi eszköz abban a 
jelentőségben és méltatásban, mint amely azt a 
Szentírás és egyházunknak avval megegyező fel
fogása alapján megilleti. Mindlen szektás,, rajongó 
álláspont a keresztséget erős alábecslésben része
síti s elveti kegyelmi eszköz jellegét és jelentőségét. 
Hogy erről meggyőződjünk, tárgyaljuk témánkat a 
következő kettős csoportosításban. A szektának a 
keresztségre vonatkozó felfogása 1. általában, és
2. a gyermekkeresztséggel szemben.

1.
A szektának a keresztségne vonatkozó felfogása 

általában és ennek bírálata.
A szektának a keresztséghez való viszonya ál

talában természetes logikai következménye a szekta 
lényegének s önként folyik a szekta fogalmából. A 
magam részéről a szekta lényegét a szokásos 

szektafogalmaktól eltérően a következő fogalmi meg
határozásba foglalnám bele: a szekta olyan vallá
sos közösség, amely az egyházra vonatkozó hitében 
s ennek megfelelően az egyház fogalmában egyol
dalúan hangsúlyozza a szentségjelleget az egyetemes
ség rovására s e reálisnak gondolt szentségjelleg zá
logát á Szentlélek közvetlen művében látja, illetve 
keresi.

Témánk szempontjából a szekta lényegének, illet
ve fogalmának azon jellegzetes vonása veendő fi
gyelembe, amely szerint az a Szentlélek működését 
közvetlennek gondolja. A szekták és rajongó irány
zatok a Szentlélek munkáját úgy gondolják el, mint
ha az közvetlenül az egyén belsejében menne végbe 
minden külső történeti, emberi vagy más adott, 
objektív, természetes tényező közreműködése nél
kül. A Szendéteknek a hallható Ige és látható szent
ségek útján való közléséről és munkájáról a szek
tárius nem akar tudni. A Léleknek közvetlenül be
lülről kell elvégeznie a maga munkáját s eközben 
nem lehet kötve az Igéhez és a szentségekhez. Ez 
a függés és kötöttség profanizálná a Szeretteiket 
s megszüntetné Szentlélek-jellegét. A szektárius azt 
követeli, hogy a Szentlélek minden objektív külső 
tényezőtől függetlenül és közvetlenül, csodás és ab

rupt módon belülről világítsa meg az egyént, he
lyezze azt az új ismeret és új élet birtokába s 
hogy ennek megtörténtéről ugyancsak közvetlenül 
és belsejében, tehát teljesen szubjektív módon bi
zonyosodjék meg a megvilágosított és újjászületett 
egyén. Annak, hogy a Szentlélek az egyén belsejében 
a maga munkáját befejezte s az újjászületés ténnyé 
lett, a bizonysága az, hogy az újjászületett belse
jében hirtelenül feltámadt az üdvéről való tartós 
és tudatos biztosság érzete, a szívnek tartós öröme 
és boldogsága, a teljes megszentelödés és Istennel 
való zavartalan közösség tudata.

Az isteni kegyelem elnyerése, az új keresztyén 
élet keletkezése és fejlődése szempontjából — ha 
a szektánál ilyen fejlődésről egyáltalán szó lehet — 
csak egyetlen objektív tényezőt ismer el, a Szent- 
leiket. De ezt is függetleníti a keresztyén élet egyéb 
objektív tényezőitől, az Igétől és a szentségektől. 
Mindez az újjászületés szempontjából szerephez tu
lajdonképen nem jut.

Mindennek csak természetes logikai következ
ménye, hogy az újjászületés és üdvösség megvaló
sulása szempontjából a szektárius a keresztyén élet 
objektív tényezőinek, Igének és szentségeknek nem 
tudja azt az alapvető fontosságot és jelentőséget 
tulajdonítani, amely azokat a Szentírás és egyházunk 
felfogása alapján megilleti. így természetesen nem 
ismeri a szektárius a keresztségnek sem azt a je
lentőségét, hogy az, mint isteni kegyelmi aktus az Isten
nel való közösségnek* s az e /közösségben megvalósuló 
keresztyén életnek mintegy az alapját és lehetőségét 
teremti meg. Nem ismeri a keresztségnek azt a 
méltatását, amely szerint éppen megkereszteltetésé- 
nek tényére támaszkodva menekül a keresztyén em
ber bűnbeesése után újra meg újra bizalommal az 
isteni kegyelemhez. Nem tud a keresztségnek arról 
a pedagógiai jelentőségéről, mely szerint megkenesz- 
teltetésének tudata ösztönzi a keresztyént, hogy 
mint Istennek gyermeke, állandóan harcoljon a bűn 
ellen. A szekta felfogása alapján a keresztyén új 
élet keletkezése és megvalósulása szempontjából a 
keresztségnek, mint kegyelmi eszköznek tulajdon
képen jelentősége és szerepe akár megelőzi az új
jászületést, mint gyermekkeresztség, akár befejezi 
azt, mint a felnőtt korban végzett keresztség, a 
gyermekkeresztség az újjászületéstől teljesen külön
választott, értelmetlen és céltalan ceremóniává sű- 
lyed le, a felnőtt korban végzett keresztség pedig 
csupán a Szentlélek közvetlen hatása alatt már 
ténnyé vált újjászületésnek az ünnepélyes megpe- 
csételésévé válik. Legfeljebb mindkét esetben az a 
redukált jelentősége marad meg a keresztségnek, 
amely szerint az valamely történeti vallásos közös
ségbe való felvételnek a dokumentálása.

Nyilvánvaló tehát a mondottak alapján, hogy 
a szekta megfosztja a keresztséget szentségjellegé
től és kegyelmi eszköz jelentőségétől s üáönti mintegy 
annak kegyelmi tartalmát. Akár mint gyermekke
resztség, akár mint felnőttek keresztsége jelentőség
nélküli, minden különös veszteség nélküL elhagyható 
szertartássá sülyed alá a keresztség a szektás ál
láspont mellett. Ezért csak következétességre vall, 
ha egyes szektáit a gyermekkeresztséget kárhoztatják 
és elvetik.

Mikor azonban a szekta így megfosztja a ke
resztséget a maga jelentőségétől, akkor ellentétbe 
kerül Jézus és az apostolok kijelentéseivel. Jézus 
mindenütt úgy szól a keresztségröl, mint amely az 
Ő általa lehetővé tett új életnek és az ö halála 
által szerzett üdvösség elnyerhetésánek a szempont
jából alapvető jelentőséggel bír. »Aki hisz és meg- 
keresztelkedik, az üdvözül.« (Márk 16:16.) Ha a 
keresztelési parancsban azt mondja: »Menjetek el 
széles e világra s tegyétek tanítványokká minden 
népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak 
és Szentlélek Istennek nevébe«, akkor ebben ben
ne van az, hogy a vele és az Istennel valói kö
zösség és e közösség minden áldásának az el- 
nyerhetése szempontjából a keresztség alapvető fon
tossággal bír.
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Az apostolok is mély és fontos jelentőséget tu
lajdonítanak mindenütt a keresztségnek az üdvös
ség'elnyerése szempontjából. Péter apostol az első 
pünkösd alkalmával a jeruzsálemi zsidók eme kér
désére: »Mit cselekedjünk Atyámfiái, férfiak«, ezt 
feleli: »Térjetek meg mindnyájan és keresztelked- 
jetek meg a Jézusnak nevében a bűnöknek bocsána
tára és veszítek a Szentlélek ajándékát.« (Ap. Cs. 2:38.) 
Római levelében meg Pál apostol szól igen mély- 
értelmű szavakban arról a mélységes, szinte titok
zatos kapcsolatról, mely Jézus halála, eltemettetése 
és feltámadása, és a keresztség vagy a Jézus ha
lálába való megkereszteltetés között fennáli. (Róm. 
6:3.) Tehát már ezen a ponton is nyilvánvaló, hogy 
a keresztséget, mint szentséget sokkal nagyobb je
lentőség illeti meg, mint amilyent a szekta annak 
általában tulajdonít.

Mindez még határozottabban fog kitűnni tár
gyalásunk második részében.
(Folytatjuk.) S c h m i d t  J á n o s .

Az egyházi törvénykezésről 
szóló zsinati javaslat

(Folytatás.)

Egyházi vétségek.
35. §.

Egyházi fegyelmi vétséget követ el:
1. az egyház fegyelmi hatósága alatt álló sze

mély, aki:
a) az egyház hitvallásával meg nem egyező 

tant hirdet;
b) hivatali kötelességét szándékosan vagy gon

datlanságból megszegi, vagy hivatali kötelességének 
teljesítésében nagymértékben hanyag, vagy rendetlen;

c) az egyházat, vagy intézményét, vagy az egy
ház kezelésében álló alapítványt (alapot) szándé
kosan, vagy gondatlanságból megkárosítja;

d) hivatali hatalmával visszaél;
e) az egyház békéjét izgatással, viszály elő

idézésével megzavarja, vagy veszélyezteti;
f) az egyházi felsőbbség törvényes rendelkezésé

nek, vagy határozatának ellenszegül, vagy ezek el
len izgat, vagy az egyházi felsőség iránt engedet
lenséget, vagy tiszteletlenséget tanúsít;

g) foglalkozásával, életmódjával, magaviseleté
vel, vagy akár egyes cselekedetével is az egyházi 
tekintélyt lealacsonyítja, vagy az állásához szükséges 
bizalmat megingatja, vagy állásának (alkalmazásának) 
tekintélyét sérti, vagy veszélyezteti;

h) olyan magaviseletét tanúsít, amely hivata
lának jellegével össze nem fér;

i) a választás megtámadására okul szolgáló 
cselekményt követ el;

j) az állami büntetőtörvény alá eső oly cse
lekményt követ el, amely egyházi érdeket is sért;

2. az a lelkész, segédlelkész, tanár, tanító, ta
nárnő, tanítónő, óvónő, kántor, aki az egyházi tör
vények ellenére köt házasságot.

BÜNTETÉSEK.
Általában.

36. §.
Egyházi vétségre kiszabható büntetések:

, 1. feddés;
. 2. 1000 pengőig terjedhető pénzbüntetés;

3. áthelyezés;
4. hivatalvesztés;
A büntetést a vétség súlyához mérten, az egy

házi közérdeknek és a vétkes viszonyainak figyelem
bevételével, a súlyosbító és enyhítő körülmények 
gondos mérlegelésével kell kiszabni.

Hivatalvesztést nem lehet mellőzni, ha a vétkes 
a 35. §. g) és h) pontjában említett életmód, vagy 
magaviselet miatt az állásához szükséges bizalomra, 
vagy tiszteletre méltatlanná lett.

Nyugdíjasra csak pénzbüntetést, vagy hivatalvesz
tést lehet kiszabni. Ha enyhébb büntetés kiszabása, 
vagy felügyeleti úton rendbüntetés mutatkoznék in
dokoltnak, a fegyelmi vétség megállapítása mellett 
büntetés kiszabását mellőzni kell.

37. §.
A feddéshez két évre, a pénzbüntetéshez három 

évre terjedő hatállyal — különösen vétség ismételt 
elkövetése esetében — azt a mellékbüntetést lehet 
fűzni, hogy az elítéltet az említett időtartam alatt 
nem lehet magasabb illetménnyel egybekötött ál
lásra megválasztani, kinevezni, vagy áthelyezni, vagy 
magasabb fizetési fokozatba léptetni és hogy az 
említett időtartam nem számít be abba az időbe, 
amelyet egyházi jogszabály bizonyos kedvezmé
nyek elnyerésére várakozási időként szab meg.

Választási visszaélés (35. §. i) pontja) esetében 
az elítéltet mellékbüntetésképpen meghatározott idő
tartamra meg kell fosztani a választási jogtól és a 
megválasztás lehetőségétől. Ilyen mellékbüntetést 
legfeljebb tíz évre szóló hatállyal lehet kiszabni.

Áthelyezés.
40. §.

Ha a bíróság az egyházi vétség elkövetését és 
egyúttal azt is megállapítja, hogy az egyház ér
dekével nem egyeztethető össze, hogy a vétkes lel
kész, egyházi tisztviselő, vagy más alkalmazott eddigi 
szolgálatában, vagy eddigi szolgálati helyén működjék 
tovább, a vétkest áthelyezésre ítélheti. Ezt a bün
tetést feddéssel, vagy pénzbüntetéssel együtt, vagy 
ezek nélkül egymagában is kiszabhatja.

Az áthelyezés végrehajtása iránt az elítélt
nek egyházi felügyeleti hatósága intézkedik.

Ha az áthelyezést az ítélet jogerőre emelkedé
sétől számított egy éven belül alkalom hiánya miatt 
nem lehet végrehajtani, az elítéltet, ha nyugdíjra 
nincs igénye, a szolgálatból el kell bocsátani, ha 
pedig nyugdíjra jogosult, kényszernyugdíjazás iránt 
kell az eljárást megindítani. A kényszernyugdíja
zási eljárás során a bíróság a nyugdíjat az ér
dekelt egyházközség, vagy az érdekelt más egy
házi testület és nyugdíjintézet meghallgatása után — 
az összes körülmények méltányos figyelembevételé
vel — legfeljebb felére leszállíthatja.

Az átköltözés költsége az áthelyezettet terheli.
Hivatalvesztés.

41. § .
A hivatalvesztésre ítélt elveszti állását (alkal

mazását), tisztségét, az azzal járó címet, jelleget és 
mindennemű ellátási és egyéb olyan igényt, amely 
a szolgálat, vagy tisztség alapján az egyház, vagy 
az egyház intézete irányában őt magát és az utána 
ellátásra jogosultakat megillette volna.

Akit hivatalvesztésre ítéltek, azt egyházi szolgálat 
körében többé nem lehet alkalmazni.

42. §.
Hivatalvesztés megállapítása esetében különösen 

méltánylást ‘érdemlő okokból a bíróság kimondhat
ja, hogy az elítéltnek és az utána ellátásra jogosult
nak, vagy csupán az utóbbiaknak az ellátási igé
nye az egyházzal, vagy intézetével szemben egé
szen, vagy részben .fennmarad. Ilyen határozat ho
zatala előtt az érdekelt egyházközséget, vagy az 
érdekelt más egyházi testületet meg kell hallgatni.

(Folytatjuk.)

Istent mindenütt keresik. A ki azonban Öt 
nem a Krisztusnál keresi, nem találja meg 
sehol. Luther.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 9. VASÁRNAP.

I. Kor. 10:6—14.
A népek története felismert, vagy eltékozolt ta

nulságukból lesz örökké zengő mementóvá. S mind
ezen tanulságoknak is Ura az Isten, a történelem 
Istene. Minden azért történik egyesekkel és né
pekkel, hogy »példaképen essenek a mi tanulságunk
ra .A m ik o r  Pál apostol a zsidó múltra utal, mint 
amiből a késő utódoknak létkérdés okulni, akkor 
egyben nekünk is kötelességünkké teszi, hogy fi
gyeljünk arra is, amit Isten a zsidó nép életével 
akart »tanulságképen megiratni.« De még ezen túl is, 
a saját népünk múltjára is rá akarja irányítani a 
figyelmünket. Ennek az igének olvasásakor nem men
tesítjük magunkat az érzés alól, hogy mindezeket 
a mi magyar múltúnkról is el lehet mondani. Öh 
volt idő a mi életünkben is, amikor a nép csak »le
ült enni és felkelt játszani«, amikor nekünk is meg 
kellett kérdeznünk: »mi a magyar m ost?...« , ami
kor közülünk »/Hiráználkodtak«, és »á Krisztust kí
sértették némelyek« és bizony »elveszének égy na
pon huszonluiromezeren«. Nagyon nagy a szükség, 
hogy tudjunk figyelni a történelmünk Istenének ujj- 
mutatására és ma is, mikor úgy látjuk, hogy ál
lunk, megnézzük, hogy el ne essünk. Mindenek ta
nulságunkra Írattak meg, és hu valóban tanulsá
gokká tudnak égni a szíveinkben, akkor a ki/ne- 
nekedést is megadja a hii Isten. »Hü az Isten.« Ki te
hetne erről ékesebb tanúbizonyságot, mint a múl
túnkat felelősen revízió alá vevő keresztyén ma
gyar? De »kimenekedés« csak akkor van, ha az 
Isten a mi bűnbánó revíziónkban tényleg meg tud
ja mutatni nekünk magát.

— Zsinati hírek. A zsinati bizottságok által ké
szített javaslatok az egyeztető bizottságok munkája 
után immár végleges szövegben nyomtatásban meg
jelentek és a zsinati tagoknak szétküldettek. A 
nagyalakú, 80 oldalas füzet elsősorban a zsinat hit- 
elvi nyilatkozatát tartalmazza, azután a szervezeti és 
kormányzati rész kiegészítése és módosítása követ
kezik 66 §-sal. A katonai lelkészeire vonatkozó há
rom §. után az egyetemes nyugdíjintézet öt §-a 
következik, majd az iskolákra vonatkozó törvény
cikk, mely 86 §-t tartalmaz. A háztartási rész ki
egészítése és módosítása 23 §-ból áll. Teljesen új 
az egyházi törvénykezésről szóló t.-c., mely 183 §-t 
tartalmaz, az egyeztető bizottság javaslata tehát ösz- 
szesen 366 §-ból áll. Ez a szöveg kerül az őszi 
zsinati ülések elé és fogja a tanácskozás és tör
vényalkotás anyagát képezni. A régi Egyházi Alkot
mány szervezeti és kormányzati részében hatályát 
veszti e tervezet szerint huszonkilenc §, hatályát 
veszti az egész iskolai rész és az egész törvénykezési 
rész, a háztartási részben pedig tizennégy §. A 
nagyobb változásokat jelentő részeket közölni és is
ismertetni fogjuk.

— Uj titkos tanácsosok címmel hirt adtunk arról, 
hogy ezt a legmagasabb kitüntetést egyházunk ve
zetői közül, a most megtörtént első kinevezések 
során többen megkapták. A már közölt neveken 
kívül az új titkos tanácsosok kozott találjuk vitéz 
Purgly Emil és Dr. Pékár Gyula ny. minisztereket, 
báró Feilitzsch Berthold ny. főispánt, a magyar
honi Gusztáv Adolf Gyámintézet világi elnökét, Sa- 
marjay Lajos és Dr. Scholtz Oszkár ny. államtitká
rokat és Tahy László miniszterelnökségi államtitkárt.
-  — Egyetemi tanári kinevezések. A kormányzó a 
pécsi Erzsébet Tudományegyetem hittudományi ka
rán az egyetemes egyháztörténeti tanszékre Dr. Wá- 
czián Dezső egyetemi magántanárt nyilvános rend
kívüli tanárrá nevezte ki, a budapesti Tudomány-

egyetem görög filológiai tanszékére egyetemi nyilv. 
rendes tanárrá pedig Dr. Moravcsik Gyula egyet 
rendkívüli tanárt.

— Egyházmegyei közgyűlés. A mosoni egyház
megye, július 8-án Oroszvárott tartotta ezévi köz
gyűlését. A lelkészi és felügyelői kar teljes szám
ban, a kiküldöttek igen szép számmal jelentek meg. 
Csatáry egyhm. felügyelő mindenre kiterjeszkedö, 
magasszínvonalú évi jelentésével kezdődött a gyűlés. 
Zimmermann helyettes esperes kimerítő, részletek
be menő pontos képet rajzolt jelentésében úgy az 
országos, mint az egyházmegyei jelentőségű ese
ményekről. Az iskolai jelentéssel kapcsolatban Kurz 
Konrád rajkai tanítónak átadta igazgatói kinevezé
sét. Az esperesválasztásra a szavazatokat az egy
házközségek 1937. jún. 15-ig adták le. A gyámin
tézeti gyűlés is szép eredményről számolt be.

— Kitüntetés. A kormányzó Dr. Szepesváry Pál 
székesfővárosi tanácsnokot, a budapesti egyházme
gye törvényszéke bíróját kormányfőtanácsossá ne
vezte ki.

— A veszprémi egyházmegye évi rendes közgyű
lését július 9-én tartotta Takács Elek esperes és 
Mihályi Sándor felügyelő eTnöklete afatt. Az egyház- 
megyei felügyelő megnyitó beszédében érdekesen 
nyilatkozott arról a kötelességmulasztásról, mely az 
embereket az egyházi élet keretén belül is eltölti, 
az esperesi évi jelentés pedig részletes képet adott 
az egyházmegye életéről.

— Wolff Károly országgyűlési képviselő, Bu
dapest székesfőváros törvényhatóságában a keresz
tyen községi párt vezére, váratlanul elhunyt. Mint a 
keresztyén egyesülés gondolatának képviselője, buz
gó katolikus létére jó barátja és fegyvertársa volt 
a fővárosi protestáns egyházak nemzeti és keresz
tyén küzdelmeinek. Egyenes, őszinte és meggyőző- 
déses egyénisége kiemelkedő vézérférfiúvá tette, ki
nek korai távozását a székesfőváros és az ország 
életéből őszinte szívvel fájlaljuk.

— Halálozás, özv. Lehr Albertné sz. jákfai Kiss 
Emma, a néhai nagynevű nyelvtudós és egyetemi 
tanár özvegye 83 éves korában Rákosszentmihályon 
elhunyt.

Lenkey Gusztáv, a Pesti Hírlap szerkesztője, 
egyházunk buzgó tagja, értékes és közhasznú élet 
után, hosszas betegség szenvedéseitől meggyötörtén 
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett ment végbe.

— A nógrádi egyházmegye közgyűlése és a
kultúrház felavatása július 7—8—9-én folyt le
Salgótarjánban, amelyet Dr. Csengődy Lajos el
nöklete alatt a lelkészértekezlet ülésezése elő
zött meg, amelyet Kiss Kálmán felsőpetényi 
lelkész bibliamagyarázata vezetett be, utána az el
nök megnyitó beszédet tartott, Váczi János surány- 
terényi lelkész az elemi iskolai hitoktatás reform
járól tartott előadást és Szilárd Gyula vallástanár 
a középiskolai hitoktatás reformját ismertette. Majd 
a konfirmációi oktatás és ünnepség egyöntetűségére 
vonatkozólag fogadta el az értekezlet Dr. Csen
gődy Lajos javaslatát s a lelkészi becsületszékre 
vonatkozó tervezetet. Nyolcadikén a közgyűlést elő
készítő bizottságok üléseztek. Este gyámintézeti is
tentisztelet volt, amelyen Schulz Aladár bánki lelkész 
hirdette az Igét. A gyámintézeti istentisztelet után 
az egyház kultúrházának felavatása következett, amely 
presbiteri díszülés keretében történt meg. Ének és 
az üdvözlések elhangzása után D. Kovács Sándor 
püspök általános figyelem közt mondott ünnepi be
szédet. A költői avatóbeszéd után Dr. Csengődy 
Lajos ismertette az építés történetét, amelynek vé
geztével a köszönetnyilvánítások után Horváth László 
polgármesterhelyettes a város és Mihalovics Samu 
föesperes az egyházmegye nevében üdvözölték az 
új alkotást. Az ünnepség végeztével egy küldöttség 
a temetőbe koszorút vitt a kis Kilczer Marica sír- 
halmára, akinek édesatyjá Kilczer Béla építész 3000 
pengős, kislánya emlékére tett alapítványával a kul-
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túrház létesítését a megvalósítás felé elindította. 
Másnap, július 9-én tartatott meg a közgyűlés, ame
lyet Laszkáry Gyula kormányfőtanácsos, egyházme
gyei felügyelő megnyitója vezetett be. Ezután Miha- 
lovics Samu esperesi jelentése következett. Széles
körű v/ta indult meg a baptizmussal kapcsolatos 
egyházi intézkedésekről, amelyben D. Kovács Sándor 
püspök klasszikus megkülönböztetést tett a refor
máció hőseiről és annak élösdijeiről. Nagyjelentő
ségű határozata volt a közgyűlésnek az, hogy el
rendelte minden egyházban vasárnaponként egy ma
gyar istentisztelet tartását. Majd az új lelkészek és 
felügyelők bemutatása következett.

— A Debreceni Egyetemi Luther Szövetség a 
most lefolyt tanévben is szép tevékenységet fejtett 
ki. Több vitaestet rendezett, előadásokat és teaestéket 
tartott. Kilátás van arra, hogy az új tanévben az 
egyetem épületében kap helyiséget a Szövetség, ami 
szintén fokozza majd tevékenységének intenzitását.

— Jászberény. A 160 lelket számláló fiókegy
házközség imaházának az építését július 18-án ün
nepélyesen megkezdték. Az imaház remélhetőleg még 
a tél beállta előtt felépül. Adományok szíves kül
dését kén a gyülekezet a 2.555 sz. csekklapon (Jász
sági Hitelintézet és Gazdák Bankja, Jászberény).

— Kölcse-Olcsva Csonka Szatmár m.-ben a Trianon 
óta egyedül álló kölesei anyaegyházhoz tartozó Olcs- 
va község evangélikus hívei közül 30-an, szervező 
lelkészük vezetése mellett június 28-án ismerkedő 
látogatást tettek a kölesei gyülekezetben. — A sze
kereken megtett négy és fél órás út után ben
sőséges szeretettel várta és fogadta az érkező új 
híveket a kölesei gyülekezet, mely után az isten
tiszteletet Szelényi Endre kölesei lelkész és Niko- 
démusz János olcsvai szervező lelkész tartották. 
Ennek végeztével a kölesei gyülekezet ebéden látta 
vendégül az olcsvaiakat. Délután szintén istenjtisz- 
telet volt, melynek keretében az olcsvai hívek ének
számot és bibliai jeleneteket adtak elő, melyeit 
végül szeretetvendégség keretében általános ismer
kedés követett. Megható az olcsvai hívek szilárd 
bizonyságtétele rendíthetetlen ragaszkodása es szí
vós kitartása egyházunkkal szemben. Az épülő olcs
vai templom felszentelése előreláthatólag augusztus 
30-án lesz.

— Beiratkozások a tiszai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület miskolci jogakadémiáján az 1936—37. tanév 
1. felére. Azon végzett középiskolai tanulók, akik 
újonnan beiratkozni óhajtanak, kötelesek a beirat
kozási engedélyért a jogakadémia dékáni hivatalába 
benyújtandó kérvénnyel folyamodni. A folyamodási 
határidő 1936 augusztus hó 25. A kérvényhez a kö
vetkező eredeti okmányok csatolandók: a) születési 
anyakönyvi kivonat; b) középiskolai érettségi bizo
nyítvány; c) erkölcsi bizonyítvány a folyamodó nem- 
zethüségéről és erkölcsi megbízhatóságáról; d) ha
tósági bizonyítvány arról, hogy a folyamodó hadi
árva; e) ha folyamodó ätyja harctéri szolgálatot 
teljesített, Károly csapatkereszt elnyerésének igazo
lása; f) közhatósági bizonyítvány a folyamodó szü
leinek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és ar
ról, hogy a szülők mióta laknak jelenlegi lakóhe
lyükön, hol laktak azelőtt s amennyiben több he
lyen laktak volna, mi volt a foglalkozásuk régebbi 
lakóhelyeiken; g) a más főiskoláról jövők távozási 
bizonyítványt is kötelesek kérvényükhöz csatolni. A 
kérvényhez 2 pengős okmánybélyleg és 1 pengő ke
zelési költség csatolandó. Nem eredeti okmányok
kal felszerelt kérvények nem vehetők figyelembe. 
A beiratkozásnál személyes megjelenés kötelező. — 
Az 1936—37. tanév I. felében a folytatólagos jog
hallgatók beírása 1936 szeptember hó 1—19-ig lesz.

— Árvaalapítvány hely a kőszegi leánynevelö 
intézetben. A kőszegi ev. leánynevelőintézetben a 
jövő iskolai évre betöltésre kerül a »Gretchen-Löw« 
árvaalapítványi hely, melynek elnyerése egy inter

nét usi félfizető helyet jelent, miviel a tartásdíj má
sik felét az alapítvány jövedelme fedezi. A pályá
zatokat, melyeknek részletes feltételei a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium kiadásában megjelenő 
Hivatalos Közlöny augusztus 1-én megjelent számá
ban olvashatók D. Kapi Béla püspök úrhoz, Győrbe 
címezve, a kőszegi ev. leánynevelőintézet igazgató
ságához legkésőbb f. évi augusztus hó 15-ig kell 
benyújtani.

— Pályázati hirdetmény. A kemenesaljai egyház
megye elnöksége pályázatot hirdet az újonnanszer
vezett alsósági lelkészi állásra. A szolgálat nyel
ve magyar. Az állás javadalma: három lakószobából, 
irodahelyiségből álló lakás és kert. Készpénz 651 P, 
búza 30, rozs 30, árpa 10 métermázsa, bolr 5001iter, 
tűzifa 20 köbméter. Stóla: keresztelés 2, egyház
kelés 1, esketés 5, temetés 2 pengő. A lelkészi 
állás kongruásításáért a gyülekezet folyamodik. Kel
lően felszerelt kérvények f. évi augusztus hó 24-ig 
bezárólag alulírott espereshez küldendők. Ostffy- 
asszonyfa, 1936 július 29. holtai Vidos Dániel s. h. 
egyhm. felügyelő, Molitórisz János s. k. esperes.

— Evang. leányinternátus VIII., Rákóczi-út 10. 
3/b. Bünker Jozefin egy éve megnyílt intézete csa
ládias otthont, jó ellátást és gondos nevelést nyújt 
az evang. leánygimnáziumba járó növendékeknek. 
Modern nyelvek, zongoratanulás, korrepetálás. A ha
vi ellátás evangélikusok részéré 100 pengő, mások
nak 120 pengő. Jelentkezést a jövő iskolai évre a 
szünidőben is elfogad, ismertetést készséggel küld.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Az ezidei Könyvnap legkiválóbb termése;
Nyíró József: UZ BENCE. 

A székely havasokban lejátszódó regény.
Könyvnapi ára P. 3-10v könyvnap után P. 4.80 

SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése
Budapest IX., Ferenc-körút 19—21.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
bébe Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VIL. Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST VII. DAMJANICH-«. 28b.

T ele fo n szá m : 1-335-92.

Kiadja az
ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG

EG YH AZT ARS AD ALMI, 
BELMISSZIOI, K U L T U R Á L IS ÉS  
EGYHÁZPO LITIKAI H E T IL A P . 

A sz e r k e sz té sé r t fe le lő s :

K E M É N Y  L A J O S .

M eg je len ik  m in d en  vasárn ap . 

E LŐ FIZ ET É SI ÁRA:
E g é sz  év re  4.40, fé lé v r e  2.20 p en g ő .

P o sta i csekk szá m a : 20.412. 
F e le lő s  k ia d ó : D r. FRITZ L Á SZ L Ó

TARTALOM: T estv érh á b o rú . — Zier  
szek ta . — D. R.: A szu p lik á lá s . — Kt 
ja v a s la t 13. § -á n a k  v é d e lm e z ő ih e z . —

h ázi törvé

mann L a jo s : A v á d lo tta k  p ad ján . — S chm idt J á n o s : A kere sztség és a 
ita s  K álm án : Az Úr m e g lá to g a t. — B élá k  Já n o s : N yilt k érd és  a háztartási 

B en k ó cz i D á n ie l:  S zó rv á n y k érd ések rő l. — K. L .: F ig y e lő . — Az egy- 
sn y k ezésérő l sz ó ló  z s in a ti ja v a s la t — H írek.

T E ST V É R H Á B O R Ú .
Azt mondják, hogy a földön valahol mindig zö

rögnek a fegyverek és valamerre e földi tér
ségeken mindig folyik valamilyen háború. Le
hetséges, hogy így van. De még ha nem is 
így volna, ez az állítás azt a megállapítást fog
lalja magában, hogy az emberek nemzetségei 
bajaik és ellentéteik elintézését mindig a fegy
verektől várják és szándékaikat, érdekeiket, 
vagy tegyük fel a legjobbat: igazságaikat a 
fegyverek erejére és döntésére bízzák.

Lapunk olvasóit nem is kell arra figyel
meztetni, hogy mennyi keresztyéntelenség van 
ebben a gondolkozásban. Mi tudjuk, mert Jézus 
világosan megmondotta, hogy aki fegyvert fog, 
fegyver által vész el. Más világot hirdet az 
evangélium: olyat, amelyben szelídség, enge
dékenység, önzetlenség, megbocsátás fegyverei 
védelmezik meg kinek-kinek az igazságát és 
nem szükséges fegyvert ragadni egymás ellen 
embereknek vagy nemzeteknek. Éppen a kö
zelmúlt. idők és annak még mindig be nem 
gyógyult sebei cáfolhatatlanul bizonyítják, hogy 
még a megtörtént véres harcokat is csak meg
békélés és igazságosság szellemében lehet úgy 
befejezni, hogy újabb veszedelmek ne sarjad
janak belőle.

Évek óta tologatja és próbálgatja e vi
lág a rosszul befejezett háborúk által teremtett 
rossz helyzetet, hátha sikerül újabb háborúk 
nélkül rendbehozni. Mert úgy látszik, hogy 
újabb háborúk készülődnek megint. Millió em
ber aggódik vagy reménykedik újból és i'y- 
ból aszerint, hogy ezek a tanácskozások és pró
bálgatások milyen fordulatba jutottak. Szívünk 
minden vágyával kívánjuk és könyörgünk 
azért Istenhez, hogy adjon erőt és világosságot 
mindenkinek, akinek ilyen kiszámíthatatlan

jelentőségű dolgok intézésében szerepet és ten
nivalót juttatott. Nem is adjuk fel a rem ényt, 
bogy 'a jobb, tisztább s emberhez illőbb szándék 
lesz végül is az erősebb.

Ám az európai és világbéke fáradozóit is
mételten keserű meglepetések érik azokban a 
polgárháborúkban, amelyek újabban a nemze
tek közötti legelfajultabb öldökléseknek és ke
gyetlenkedéseknek a fegyvereivel folynak. 
Olyan m élyre hatolt m ár a méreg, — kérdez
zük, — hogy egy nemzetnek a fiai is inkább 
elpusztítják egymást, nyomorúságba és szen
vedésbe döntik nemzetüket, semhogy az e l
lentétes politikai, világnézeti, vagy társadalmi 
felfogások tisztázását más módon vigyék vég
hez? Ezekben a polgárháborúkban valósággal 
végbemegy az Üdvözítő jövendölése arról, hogy 
a ház, a család önmagában is meghasonlik és 
gyerm ek és szülő támad egymás ellen. F e l
bomlik minden szent kötelék, melynek össze 
kellene tartan i a szíveket, ártatlanok és vét
kesek, harcolók és békességesek holttestei ke
verednek egybe s templomok, sírboltok és la 
kóházak egym ásra omolnak.

Megdöbbenve kell m eglátni minden józan 
gondolkozást! embernek, hogy m ennyi h ite t
lenség lappang az öldöklésre csábító jelszavak 
mögött. Hitetlen emberek fűtik a szenvedélye
ket, gyalázzák meg a szent dolgokat és érzé
seket, vezetik félre a tudatlanokat, keverik össze 
a nemzet és a kenyér, az emberiesség és az 
igazság határait és gázolnak át az emberi és 
isteni törvényeken egyaránt. Tanuljon belőle 
mindenki, hogy milyen örvények közé kerül 
a hajó, amelyiknek sem iránytűje, sem kor
mányosa . . .
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A vádlottak padján.
Pünkösd szent ünnepén kezembe került a »Sza

badság« c. lapnak f. é. május 24-iki száma, mely
nek ilyen föliratú cikke: »Hol van Magyarország?« 
a németországi Gusztáv Adolf Egyletet igen súlyos 
vádakkal illeti.

Azt írja a »Szabadság«: »A Schulvereinok-hoz 
hasonló működést fejtett ki a Gusztáv Adolf Egylet 
is, amely a protestáns hit felekezetek támogatását 
tűzte ugyan ki céljául, de egyik évkönyvében le
fektetett programmja szerint »mint lényeges nem
zeti faktor, kötelességének tartja, hogy ahol a né
metség veszélyben van, ott közbelépjen.« Úgy lát
szik az egylet nagyon súlyosnak tarthatta a ma
gyarországi németséget fenyegető veszedelmet, mert 
nálunk nagyon hathatósan »közbelépett« s mint az 
óriási költségvetéssel dolgozó egylet zárszámadásá
ból kiderül, néhány év alatt csaknem kétmillió m ár
kát áldozott a magyarországi németséget »fenye
gető veszedelem« elhárítására. A protestáns hitfe- 
lekezetek támogatásának ártatlan lobogója alatt vígan 
evezett a pángermánizmus és a német pogányság 
vizein. Az egyesület kölni nagygyűlésén egy Hartung 
nevű pap és más szónokok nyíltan állást foglaltak 
Pángermánia mellett, melynek egyik állomása len
ne a teljes német-osztrák-magyar vámunió. Ugyan
itt hangzott fel a második jelszó, a »Los von Rom«, a 
Rómával és katolikus vallással váló teljes szakítás 
jelszava is. De ugyancsak az egyletnek szélsőségek 
elemei kezdtek nyílt harcot Németországban és 
Ausztriában a »zsidó-keresztyén bibliai szellem« el
len s az ősgermán Wotán-hit felélesztése érdekében 
is.«

A Németországi Gusztáv Adolf Egylettel a Ma
gyarországi Gusztáv Adolf Gyámintézet egy száza
don túl benső, hittestvéri szeretetteljes viszonyban 
él. A németországi G. A. E. minden a magyar 
evangélikus hittestvéreknek szánt irata és segélye 
a magyarországi G. A. Gyámintézet kezén s köz
vetítésével kerül Magyarországba. (Lásd a két test- 
vérintézet között 1886-ban Dr. Fricke Gusztáv Adolf 
és Zelenka Pál s báró Radvánszky Béla közreműkö
désével kötött szövetséget.) Ha tehát a »Szabad
ság« a németországi G. A. E.-t avval vádolja, hogy 
pénzével, segélyével pángermán propagandát foly
tat Magyarországon s »német pogányságot« terjeszt 
s »az ősgermán Wotán-hit felélesztése érdekében« 
dolgozik, úgy evvel tulajdonképen a magyarországi 
G. A. Gyámintézetet ülteti a vádlottak padjára.

Nos, a vádlottnak nemcsak joga, hanem kö
telessége az ellene felhozott vádakra vonatkozólag 
nyilatkozni. Ezt kívánja a magyarországi G. A. Gyám
intézet is az alábbiakban teljes tárgyilagossággal 
megtenni. Hogy csak ilyen sokára teszi azt, annak 
oka, hogy Hangay Oktáv könyvét, amelyre a »Sza
badság«-ban megjelent cikk hivatkozik, csak most 
sikerült betekintésre megszereznem.

Hangay Oktáv ebben a könyvben (»A nagynémet 
vagy pángermán egyesületek és működésük« — Ko
lozsvár 1901—1903.) a »Szabadság« fentidézett cik
kében foglaltakon kívül, még ilyen vádakkal illeti a 
G. A. E.-t: »Az új pángermán irány ezen egyesület
nek régi protestáns, tiszta felekezeti jellegét is meg
változtatta, mert bár az alapszabályok ily álláspon
tot nem^ tárnak fel, mégis a segélyösszegek meg
szavazásánál már régóta csupán a német nemzeti 
szempont vezérli a választmányt.« A G. A. E. se
gélyeit »germán Júdás-pénz«-nek mondja, mely
ből magyar protestáns község nem kap egy fillért 
sem s azután így folytatja: »De bizonnyal nem is 
találkoznék oly magyar pap, ki nagy szegénységben 
is elfogadná a német propaganda titkos alamizsnáját.«

A németországi G. A. E. 1932-ben megünneipelte 
fennállásának 100 éves jubileumát. A magyarországi 
evangélikus keresztyén egyház, báró D. Radvánszky 
Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő in
tézkedésére, egy élőfát ábrázoló grafikai rajzot ké

szíttetett, amely a németországi G. A. E.-nak azon 
áldásthozó munkáját jelképezi, melyet Magyarország 
evangélikus keresztyén gyülekezeteiben 100 éven át 
kifejtett. Ezen grafikai rajzot egyetemes egyházunk 
képviselője, D. Kapi Béla püspök adta át a jubi
láló G. A. E-nek. Ennek a grafikai rajznak mása 
megvan egyetemes egyházunk birtokában is, ahol 
bizonyára megengedik, hogy a »Szabadság« című 
lap cikkírója azt megnézhesse.

Aki e grafikont megtekinti s tanulmányozza, az lát
ja, hogy a németországi G. A. E. 100 év alatt 640 
nagy-magyarországi anya-leány-fiók-szórvány protes
táns (evangélikus és református) gyülekezetét ré
szesített kerek négymillió márka segélyben. Ha eh
hez a tőkéhez hozzá számítjuk a kamatos k^miatot, 
nagyon is tekintélyes összeg jön ki. Száz és száz 
templom, iskola, jótékonysági szeretetintézmény (ár
vaházak, diakonissza-házak, konfirmandus-otthonok) 
épületébe beleépítették a németországi G. A. É. 
márkáit, száz és száz lelkész és tanító fizetéséhez 
járult hozzá ezen egylet, és százakra megy azoknak 
a lelkészeknek, tanároknak, tanítóknak száma, akik 
a németországi G. A. E. segítsége nélkül nem végez
hették volna el belföldi s külföldi tanulmányaikat. 
Ezt beszéli a magyar grafikon.

A németországi G. A. E. még 1912-ben kiadott 
egy térképet, az ú. n. »gelber Atlas«-t. Ez a térkép 
azt mutatja, hogy a németországi G. A. E. századunk 
elején az egész széles világon hány gyülekezetei tá
mogatott. A térkép 30. lapján Magyarországról szá
mol be s feltünteti azokat a gyülekezeteket, melyek 
G. A. E. segélyben részesülnek. Aki ezt egyszer 
látta, az meggyőződhetik arról, hogy a G. A. E. 
nem tesz különbséget a segélyezésnél magyar, né
met vagy tót gyülekezet között. A németországi 
G. A. E. úgy tesz, mint a samaritánus, aki nem kér
dezte a félholtra vert, kifosztott embertől ott a 
jerikói úton, hogy milyen nemzetséghez tartozik, 
hanem, mert nyomorúságban volt, segített rajta. 
(Lukács 10.)

A G. A. E. jelszava: »Azért, míg időnk vagyon, 
mindenekkel jót tegyünk, kiváltképen pedig a mi 
hitünk cselédeivel«. (Gál. 6:10.)

Ezen jelszavához híven járt el a múltban, jár 
el most is.

Itt fekszik előttem ennek a G. A. E-nek ütolsó 
»Lieferschein«-ja (szállítólevele). 10,500 M-t küldött 
be Magyarországba f. é. pünkösd ünnepén. Ebből 
az összegből a következő egyházi intézmények ré
szesültek: a soproni Teol. Otthon és a fakultás if
júsága, a soproni Tanítóképzőintézet ifjúsága, a bu
dapesti »Fébé« diakonissza-anyaház, amely intézmé
nyeink mind a magyarság ügyét szolgálják. 
A magyar evangélikus egyház által kiadott 
vallásos iratoknak szegény híveink közt való in
gyen terjesztésére bocsátott egy összeget ren
delkezésünkre. Ezenkívül a következő gyülekezetek 
részesültek segélyben: Gyula, Kelenföld, Keszthely, 
Kispest, Kisterenye, Kisvárda, Székesfehérvár, Szek- 
szárd, Tatatóváros, Zalaegerszeg. Ez utóbbiak mind 
színmagyar gyülekezetek. Végül segélyben részesült 
az egyetlen német nyelvű magyarországi egyházi lap, 
a »Gotthold«.

Igaz, hogy a magyarországi G. A. E. fennállása 
óta legnagyobb segélyeit, — mint arra Hangay is 
rámutat — a tőlünk, sajnos, elszakított felsölövői 
kis német nyelvű falusi gyülekezet kapta. De miért? 
Nem pángermán propagandára, hanem iskolára. Mert 
100 évvel ezelőtt a másfél ezernyi evangélikus lelket 
számláló felsőlövői gyülekezet papja: Wimmeb
Gottlieb Ágost igazán merészet gondolt és nagyot 
alkotott. Messze vidéken nem voltak akkor szakkép
zett tanítók, akik az ifjúságot nevelték volna, leg
feljebb mesteremberek, juhpásztorok, favágók ültek 
a katedrán rövid néhány téli hónapon át. Wimmer 
meglátta ezt a nyomorúságot s bízva Istenben s az 
Ő szent Fiában, a Jézus Krisztusban, Felsőlövőn 4 
évfolyamú tanítóképezdét létesített akkor, amikor az 
állami tanítóképzők még csak két évfolyamúak vol
tak, Wimmer tervének kiviteléhez a németországi
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G. A. E. adott segítséget s a G. A- E. küldötte 
Wimmer intézetébe a kiváló pedagógusokat.

De hogy ezen egylet adományaival és emberei
vel akkor sem akart germanizálni, legjobban mu
tatja Wimmer Gottlieb Ágost élettörténete. Az osztrák 
születésű és német gyülekezetben szolgáló Wimmer, 
a G. A. E. »Helfer«-je (segítője!) Kossuth Lajos 
egyik legmegbízhatóbb, önfeláldozóbb híve volt. Mint 
népfelkelő kormánybiztos megszervezte a nyugati 
végeken a felkelést, kardot kötött reverendája tőle 
és hívei élére állt »Istenért és hazáért!«. Hívei kö
vették és megmentették a vasi határt. Az osztrákok 
halálra keresték. Menekülni volt kénytelen s idegen
ben halt meg.

S hogy a németországi G. A. E. küldötte peda
gógusok sem germanizáltak s nem voltak a ma
gyarságkárára, azt ékesen bizonyítja az a körülmény, 
hogy izig-vérig magyar urak (pl. Polonyi Géza) Fel- 
sölövőre küldték a múltban fiaikat az ottani evan
gélikus gimnáziumba, mely a tanítóképző mellett 
később szintén megnyílt ugyancsak a G. A. É. pénz
beli támogatásával.

A németországi G. A. E. küldötte hazánkba töb
bek között a nagy pedagógust, Láhne Frigyest, aki 
német származása ellenére 1848-ban a honvédek so
raiban harcolt és vérzett. Ez a Láhne később a 
felsölövöi intézetek mintájára megalapította az igen 
jó hírű Láhne-intézetet Sopronban. Az ö lábainál 
ült, hogy csak egy nevet említsek, a mi kormány
zónk öíöméltósága, vitéz nagybányai Horthy Miklós 
is.

A németországi G. A. E. és a felsölövöi evan
gélikus intézetek révén került hozzánk az a Rösch 
Frigyes is, aki hazánkban a tűzoltó- és tornaegyletek 
megalapítója és elöharcosa volt.
(Folytatjuk.) Z i e r m a n n  Ág o s t .

A keresztség és a szekta.
(Folytatás.)

2.
A szekta állásfoglalása a gyermekkeresztséggel 

szemben és ennek kritikája.
Már fentebb láttuk, hogy a szektának ama fel

fogásából, mely szerint a keresztyén újjászületést és 
a keresztyén új élet megvalósulását a Szentlélek- 
nek a keresztyén élet objektív tényezőitől függet
len müveként tekinti, folyik a gyermekkeresztség- 
nek az elvetése. A szektának a Szentlélek közvetlen, 
az egyén belsejében végbemenő, abrupt csodás mun
kájára vonatkozó felfogása a teljes, merev szub
jektívizmusba fullad. Az üdvösség megvalósulása 
szempontjából minden hangsúly végeredményben tel
jesen az ember oldalán, annak szubjektív élményén 
és tudatán fekszik. Az üdvösség megvalósulása szem
pontjából a főhangsúly nem azon van, amit Isten 
tesz és akar, hanem amit az ember cselekszik. 
Ennek az egyoldalúan túlhajtott szubjektivizmusnak 
a következménye, hogy egyik-másik szekta a ke
resztség kiszolgáltatását is ilyen szubjektív előfelté
telektől teszi függővé, ami aztán szükségképen a 
gyermekkeresztség elvetéséhez vezet.

A szekta a gyermekkeresztséggel szemben el
foglalt elutasító álláspontját a Biblia betűjével, sőt 
Luther egyes kijelentéseivel is igyekszik igazolni. 
»Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.« . . .  »Ta
nítsatok minden népeket és kereszteljétek meg őket.« 
»Térjetek meg mindnyájan és keresztelkedjetek meg.« 
(Máté 28:19, Márk 16:16, Ap. Cs 2:38.) Mindezeknek 
a helyeknek az alapján a gyermekkeresztséget el
utasító szekták a keresztséget megelőző tudatos él
ményt és elhatározást, hitet, bünbánatot, megtérést. 
Jézus irányában tudatos odaadást követelnek s ezek
től teszik függővé a keresztség kiszolgáltatását és ha

tását. De itt is, mint általában a szektának a
Szentírásra való hivatkozása, csak külsöleges és utó
lagos, a Szentlélek közvetlen kijelentése alapján 
nyert új szubjektív ismeretnek az igazolása céljából. 
A gyermekkeresztség elvetése önként folyik a szek
tának fentjelzett lényegéből s csak utólag keli azt 
igazolnia a Biblia tévesen alkalmazott betű
jének.

A gyermekkeresztség elvetői hivatkoznak Lu
therre is. Luther a romai katolikus egyháznak a
keresztségre vonatkozó merev objektivisztikus fel
fogásával, lehetne mondani szinte mechanizáló fel
fogásával szemben, amely szerint az »ex opere ope- 
rato« hat tekintet nélkül a megkeresztelendőre, több 
alkalommal hangsúlyozta a hitnek fontosságát. Ide
vonatkozó kijelentéseit az anabaptisták és baptisták 
összefüggésükből kiszakítva, szinten felhasználják ál
láspontjuk igazolására. Hivatkoznak Luther ilyen ki
fejezéseire pl.: »Ohne den Glauben ist das heilsamé 
Wasser der Taufe nichts nütze.« Adnak ki ilyen 
könyvet: »Was der theure Mann Gottes Dr. Mar- 
tinus Luther von der hl. Taufe lehret« s elhall
gatva a reformátornak az anabaptisták ellen tett 
súlyos és kárhoztató kijelentéseit, csalafinta módon 
úgy állítják be a dolgot híveink előtt, mintha ők 
követnék Luthert s mi lettünk volna hűtlenek hozzá. 
»Pia fraus« ez az igazsággal szemben.

Hivatkoznak a gyermekkeresztség elvetői arra 
is, hogy az apostoli korban nem volt szokásban a 
gyermekkeresztség, hanem csak később csúszott az 
be, mint visszaélés az egyházba .

Lássuk a baptisták és az anabaptisták igazságát 
közelebbről. Hivatkoznak a keresztség szereztetési 
igéire: »Elmenvén széles e világra, tanítsatok min
den népeket, megkeresztelvén őket.,.«  (Máté 28:
19.) Hivatkoznak Márk 16:16-ra, ahol Jézus azt 
mondja: »Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.« 
Bizonyítékul hozzák fel Péternek a jeruzsálemi zsi
dókhoz intézett ismeretes felszólítását: »Térjetek meg 
mindnyájan és keresztelkedjetek meg.« (Ap. Cs. 2:38.) 
Miután mindezek az idézetek olyan feltételektől 
teszik a szekta szerint függővé a keresztség kiszol
gáltatását, (tanítás, hit, megtérés) amelyek öntudatos 
értelmet és önelhatározást követelnek s mivel ezek 
a kisgyermekekben nincsenek meg, azért nem ke
resztelhető meg az öntudatlan gyermek s a cse- 
csecsemökeresztség értelmetlen, céltalan visszaélés. 
Így véli a szektárius nagy garral és biztossággal.

De döntő erővel bizonyítanak-e ezek a szentírás
beli helyek a szekta mellett? Egyáltalán nem, ha fi
gyelembe vesszük a Szentírás helyes tartalmát és 
értelmét. Először is a keresztelési parancsolat szó- 
rol-szőra és helyesen fordítva így hangzik: »Menjetek 
el széles e világra és tegyetek tanítványokká minden 
népeket, megkeresztelvén, (vagy: azáltal, hogy meg
keresztelitek őket) az Atyának, Fiúnak és Szent
lélek Istennek nevébe.« Tehát nem a keresztséget 
megelőző tanításról, hanem a keresztség által való 
tanítvánnyátevésröl van szó. Azonban az ilyen jó
zan okoskodás elől a szektárius mereven elzárkó
zik. Neki megvan a Szentlélek közvetlen inspirá
ciója alapján a maga felfogása s ezt a Szentírás 
betűjének igazolnia kell, ha mindjárt, mint a jelen 
esetben, nem hü fordításról van is szó.

Ugyanilyen értelmetlenséggel hivatkozik a szekta 
Márk 16:16-ra: »Aki hisz és megkeresztelkedik, az 
üdvözül.« Ezt Jézus ugyanis akkor mondja tanít
ványainak, amikor a pogányok közé küldi őket. 
Itt a dolog természeténél fogva persze a tanítás
nak és hitnek meg kellett előznie a keresztséget. 
Így van ez ma is a pogány világban. De ami a 
pogányokra vonatkozik, nem szükségképeni követelés 
a keresztyén világgal szemben, ahol valóság már 
a »communio sanctorum« s biztosítva van a meg
keresztelt gyermek keresztyén nevelése, melyét, mint 
elvi követelést a gyermekkeresztség természetsze
rűleg magában foglal.

Amikor Péter apostol idézett szavai (Ap. Cs. 2:38.) 
alapján: »Térjetek meg mindnyájan és keresztelked- 
jetek meg«, a szektárius a keresztséget megelőző
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megtérést követel, szem elöl téveszti a történeti hely
zetet, amelyben Péter ezt a jeruzsálemli zsidóktól 
követelte s azt is, hogy kikhez intézte szavait.

Péter az első pünkösd alkalmával Jeruzsálemben, hol 
Jézust a zsidók keresztre feszítették, őt és tanítvá
nyait gyűlölték s utóbbiakkal szemben erős ellen
állást fejtettek ki, tett bizonyságot, hogy ez a zsi
dó); által megfeszített, de feltámadott és mennybe
ment Krisztus mégis a világ megváltója. S amikor 
bizonyságtételétől megrendülve kérdezik: »Mit cse
lekedjünk atyámfiai, férfiak?« akkor mondja Péter: 
»Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyá
jan Jézus nevében a bűnök bocsánatára és veszitek 
a Szentlélek ajándékát.«

Világos, hogy a Péter követelte megtérés más., 
mint amit közönségesen megtérésnek szokás nevez
ni. Itt nem annyira az erkölcsi, mint inkább a vallási 
magatartás feladását követeli Péter. Azt követeli a 
Jézus ellenségeitől, hogy hagyjanak fel ellenséges 
magatartásukkal, fogadják el Jézust megváltójuknak 
s ennek bizonyságaképen keresztelkedjenek meg. 
Azért Péter szavai nem állíthatók fel általános sza
bály gyanánt s az általa követelt megtérés nem 
állítható oda mindenki esetében, mint olyan feltétel, 
melynek teljesítése kell, hogy okvetlenül megelőzze 
a keresztség kiszolgáltatását. Ezen az alapon nem 
vethető el a gyermekkeresztség azzal, hogy a gyer
mek híjjával van a megtérésnek.

Tehát a gyermekkeresztség kárhoztatóinak nincs 
igazuk a Biblia betűje szerint sem. De még ke- 
vésbbé van igazuk, ha a Biblia szellemét vesz- 
szük figyelembe. Amikor ugyanis a szektárius a ke- 
resztséget szubjektív feltételektől és teljesítmények
től teszi függővé s úgy fogja azt fel, mintha ha
tóvá egyedül a megkeresztelendő tudatos megtérése 
és hite tenné, akkor ellentétbe kerül az egész újszö
vetségnek és az újszövetség szellemétől áthatoltt 
egész keresztyén gondolatvilágnak ama lényeges és 
sajátos vonásával, amely szerint az embernek Isten
hez való viszonyát illetőleg nem az ember, hanem* 
Isten az, aki elsőnek lép akcióba s hogy e közösség 
létrejövetele elsősorban az Isten magatartásán mú
lik. A szektás álláspont tulajdonképen többre be
csüli az ember ténykedését, mint az Isten müvét 
s többre értékeli azt, amivel az ember járul hozzá 
a keresztség szentségéhez, mint azt, amit Isten akar 
tenni és nyújtani abban. Ez pedig ellentétben áll 
az egész újszövetség szellemével s a tisztult, egész
séges keresztyén gondolatvilággal.

De ellenkezik a gyermekkeresztség elvetőinek 
állásfoglalása Jézusnak a gyermekekhez való viszo
nyával és a gyermekekre vonatkozó kijelentéseivel is. 
Csak egészen röviden szólva, ha Jézus a gyermekeké
nek mondja a mennyországot, ha a felnőttektől az 
ő országába juthatás feltételeként azt követeli, hogy 
olyanok legyenek, mint a kisgyermek, ha megáldja 
a gyermekeket, ami az ő esetében csak reális ál
dást jelenthet s ha annak befogadására a kicsi gyer
mekeket képeseknek tartja, akkor senkinek sincs 
joga a gyermekeket kizárni a keresztségböl, mint 
amely vele, az ő személyével és megváltói mü
vének áldásaival reális viszonyba hozza az embert 
s 9Z ő világának a javaiho|z a jogot biztosítja. 
Nem fogjuk megvonni a gyermekektől az Istennek 
kegyelmi szövetségébe a keresztség útján való fel
vételt csak azért, mivel szubjektív és tudatos mó
don nem tudnak ahhoz semmivel sem hozzájárulni. 
Jézusnak a gyermekekhez való viszonya és a gyer
mekeknek az Isten országához való viszonyáról tett 
kijelentései inkább követelik, mint tiltják a csecse
mőke resztsé get. Erre Luther is erőteljesen hivat
kozik korának rajongóival szemben, Luther, akinek 
gyermeki hite és Jézus iránti bizalma mögött 
messze elmaradnak a rideg ésszel latolgató szektá- 
riusok, akik szinte üzletszerűen fogják fel a ke- 
resztséget s mivel a gyermek öntudatlansága és te
hetetlensége miatt még semmit sem tud Istennek ke
gyelméért viszonzásul felajánlani, a csecsemőket ki
zárják a keresztségböl.

Arranézve, hogy az apostoli korban szokásban

volt-e a gyermekkeresztség vagy pedig nem, megi- 
engedhetjük, hogy eleinte az apostolok a dolog ter
mészeténél fogva csak felnőtteket kereszteltek úgy 
a zsidók, mint a pogányok körében. De megválto
zott a helyzet, amikor valósággá lett a »communio 
sanctorum«. S vannak is oly tudósítások az újszö
vetségben, amelyek értelmében gondolkodó ember 
előtt a legnagyobb mértékben valószínűvé teszik 
azt, hogy már az apostolok is kereszteltek gyer
mekeket. Több esetben van szó arról, hogy valaki 
megkeresztelkedett az ő egész házanépével, amelybe 
természetesen beletartoztak a gyermekek is. (Ap. Cs. 
16:15; 16:33. I. Kor. 1:16.) Vagy mondjunk le az 
értelmes, józan gondolkozásról, csak azért, hogy a 
szektásnak maradjon igaza?

A gyermekkeresztség elvetőivel szemben hivat
kozhatunk még I. János 2:13-ra. »írok néktek atyák, 
mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. 
Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt, irok 
néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát.« János 
apostol nem tesz különbséget az »atyák« és »fiacskák« 
között, hanem a fiacskákat az atyákkal egyenrangú 
keresztyéneknek tekinti s azt mondja róluk, hogy 
ismerik az Atyát. Az apostol nem tekinthetné a 
gyermekeket a felnőttekkel egyenrangú keresztyé
neknek, ha nem részesültek volna a keresztségben.

Pál apostol viszont úgy szól Timótheushoz, mint 
aki »gyermekségétől fogva tudja az írásokat, aki a 
hitnek és a tudománynak a beszédeivel találkozott«, 
mint aki keresztyén anyától és nagyanyától született 
s gyermekkorától fogva keresztyénként nevelkedett. 
De sehol sem szól Pál Timótheus megtéréséről. 
Mindez feltételezi, hogy Timótheus már gyermek
korában részesült a keresztségben.

Megengedhetjük, hogy mindezen helyek közül 
egyik sem képezi döntő módon alapját a gyenmek- 
keresztségnek, mint már az apostolok korában 
megvolt szokásnak, de mindannyi valószínűvé teszi 
azt. Az ellenkező álláspont mellett bibliai ala
pon még ennyi érvet sem lehet felhozni.

De történeti adatok is támogatják azon felte
vésünket, hogy a gyermekkeresztség apostoli szo
kás. Ireneus (f 202) egyházi atya említi meg egy
háztörténetében, hogy tanítójától, Polykarpus püs
pöktől tudja, hogy a gyermekkeresztség már az 
apostoli korban szokásban volt. Polykarpus bizony
ságtétele pedig hitelt érdemel, mert ő még tíz 
évig (90—100) Ephesusban tanítványa volt János 
apostolnak.

Ugyancsak Polykarpus püspökről tudjuk, hogy 
mikor 84 éves korában, 169 Kr. után, pogány üldözői 
azt követelték tőle, hogy tagadja meg Krisztust, 
azt feleli: »Hogyan tagadhatnám meg azt, akinek 
már 81 éve szolgálok.« Ez feltételezi azt, hogy Po
lykarpus már 3 éves korában a keresztségben ré
szesült. 1

Az egyháztörténelem tanúsága szerint a kér. 
ókorban a gyermekkeresztség egyedüli ellenzője Ter- 
tullianus volt. De ő sem azért ellenzi, mivei nem 
tartja apostoli szokásnak, hanem azért, mivel a 
bünbocsánat szempontjából előnyösebbnek tartotta a 
későbbi keresztséget. Szerinte a keresztség előtt 
könnyebb a bünbocsánat elnyerése, mint a keresztség 
után. Tertullianus 160-tól 220-ig, vagy 240-ig élt, tehát 
még elég közel az apostoli korhoz.

Origenes ókori egyházi tanító is apostoli szo
kásnak tudta a gyermekkeresztséget. Róm. 6:5—7. 
verséhez ezt mondja: »Pro hoc et Ecclesia ab Apos- 
tolis traditionem suscepit etiam parvulis baptismum 
dare.« Ennek megfelelően az egyház is átvette azt a 
szokást, hogy a csecsemőknek is kiszolgáltassa a ke
resztséget. Origenes számítás szerint 185-ben született.

A 253. évi karthágói zsinaton megjelent 66 püspök 
szintén tárgyal á gyermekkeresztségről. Azonban 
nincs egyetlen szó sem arról, hogy apostoli szokás-e 
az vagy sem, hanem csupán arról, hogy a körülmetél- 
tekhez hasonlóan a 8. napon vagy pedig mindjárt a 
születés után való 1—3 napokban történjék-e az. 
H°gy a gyermekkeresztség apostoli szokás-e vagy 
sem, arra nézve egy pillanatra sem merült fel kétség.
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Melanchton Fiilöp a legnagyobb gondossággal 
kutatta össze az ókori keresztyén tudósoknak a ke- 
resztségre vonatkozó nyilatkozatait. S egyetlen egy 
sem nyilvánította becsúszott visszaélésnek a gyer
mek ke rész tsé get.

Kézenfekvő, hogy sokkal több érvet tudunk bib
liai és egyháztörténeti alapon felhozni a gyermek- 
keresztség mellett, mint amennyit a baptisták és 
anabaptisták ellene tudnak felsorakoztatni. De az 
ilyen józan és logikus érvelést a közvetlen inspirá
cióban részesült s ezért az egyháztörténelem bizony
ságtételeit és a józan logikus gondolkodást megvető 
szektárius fölényesen lemosolyogja.

Kérdés, mit hozhatunk fel a gyermekkeresztség 
jogosultsága mellett elvi alapon annak elutasítói
val szemben?

A Luther által elfogadott csecsemőhitböl nem 
indulhatunk ki, miután a hit a lelki életnek egyik, 
legmagasabb ténye, amely elválaszthatatlan a tudat
tól. Azért nem szólhatunk csecsemöhitről, bármilyen 
tiszteletreméltónak tartjuk is Luthernek mélyen val
lásos gondolatát erről.

Leghelyesebb lesz, ha kiindulunk abból a különb
ségből, mely a keresztyén szülőktől és pogány 
szülőktől született gyermek között fennáll. Míg a 
hitetlen vagy pogány szülőktől született gyermek
nek születése révén semmi kapcsolata vagy vonat
kozása az anyaszentegyházzal és az abban mun
kálkodó kegyelemmel nincsen, addig a hívő ke
resztyén szülőktől született gyermek már születé
sénél fogva bizonyos vonatkozásban van az anya
szentegyházzal, a hívők közösségével és az abban mun
kálkodó isteni kegyelemmel. A hívő keresztyén szülő 
magatartása gyermekével szemben születése pilla
natától fogva, sőt már előbb is az isteni kegyelem 
müve. Az az édes reménység, az a boldog, de mély 
felelősséget is érző szeretet, ámellyel a hívő, ke
resztyén szülő várja és fogadja gyermekét, az is
teni kegyelem hatása alatt virágzott ki azok szí
vében s ennek a révén a gyermek már születése 
előtt is kapcsolatba került az isteni kegyelemmel.

Másrészt a keresztyén szülők gyermeke már 
születésénél fogva Istennek tulajdona. Istennek a 
szülök révén igénye és joga van a gyermekre, nem
csak mint teremtményére, hanem mint ővele a leg- 
bensöbb életközösségben élő s kegyelmével elárasz
tott gyermekeinek a gyermekére.

Ha már most elfogadjuk a keresztséget, mint 
az Isten és a keresztyén anyaszentegyház közös1- 
ségébe való felvétel alapvető szentségét, akkor a 
keresztség egyrészt annak a szimbolikus dokumen
tálása, hogy a gyermek, kit az Isten a keresztség- 
ben néven szólított, Istennek tulajdona, Istennek van 
szentelve s neki joga és igénye van e gyermekre.

Másrészt a keresztség, mint kegyelmi eszköz 
azt a viszonyt, amelyben a gyermek születéstől 
fogva Istennel volt, reálissá teszi, amennyiben be
kebelezi az anyaszentegyházba, amely elválasztha
tatlan a háromságos egy Istentől s amely nem gon
dolható el másként, minthogy abban Isten reális mó
don jelen van kegyelmével és kegyelmének minden 
ajándékával. A keresztség által az anyaszentegyházba 
bekebeleztetvén a gyermek, tagja lesz a Jézus Krisz
tus testének, s ahogy az egész test az Isten bűn
bocsátó kegyelmének a tárgya, úgy ö is tárgya lesz 
a kegyelemnek és pedig minden szubjektív hozzájá
rulás és önérdem nélkül, tisztán a Jézus Krisztus 
érdeméért. 1

Csak így felfogva lesz a keresztségnek szent
ségjellege és kegyelmieszköz jelentősége, amely ab
ban áll, hogy a gyermeket az Isten bűnbocsátó ke
peimének a tárpávai, az anyaszentegyházzal hozza 
összefüggésbe s így életét hozzáfűzi, bekapcsolja az 
isteni kegyelembe. Az anyaszentegyházba való be
kebelezés által a keresztség a gyermeket kapcsolat
ba hozza a történetileg mepalósult, az isteni kegye
lem tárgyát képező hívő közösségben reális módon 
jelenlévő háromságos egy Istennel és annak ke
gyelmével. Ezáltal a keresztség bizonyos misztikus

jelleget nyer. De ez elválaszthatatlan a keresztség- 
től. Enélkül az nem is volna szentség.

Ami az eddigiek szerint a keresztségben tör
tént, az csupán az anyaszentegyháznak, mint a hí
vők közösségének a ténykedése, melyet végez az 
Ur Jézus parancsolatára, aki elrendelte a kereszt
séget.

A keresztség fenti felfogása mellett, a másik 
Oldalon azután viszont úgy tűnik az fel, mint az 
isteni kegyelem aktusa. Isten éppen a keresztyén 
anyaszentegyházba való bekebeleztetése folytán ke
gyelmébe fogadja a keresztségben a gyermeket s an
nak minden szubjektív, személyes, tudatos hozzájá
rulása nélkül jogot biztosít mindahhoz, amit az ő 
egyszülött fia, a Jézus Krisztus által a bűnös em
ber számára üdvösségül elkészített, jogot biztosít 
számára a Jézus Krisztus halálának, eltemettetésének 
és feltámadásának áldott gyümölcséhez, mint amely- 
lyel minddel viszonyba és kapcsolatba jutott a gyer
mek a Jézus Krisztus nevére való megkeresztel- 
teltetése által. (Róm. 6:3 stb.)

így a keresztség a gyermeket reális viszonyba 
hozza Istennel és az ő kepéimével s e kepeiem  
befolyása alá állítja születése órájától fo p a . S 
mindez megtörténhetik a perm ek személyes hite és 
tudatos hozzájárulása nélkül, mint a h o p  az ojtó- 
gallyacskát hozzájárulása nélkül beleojtjuíc a fa tör
zsébe s az mégis részesévé lesz a törzs éltető ere
jének és tápláló nedveinek, miután az egész törzs
nek szerves részévé lett.

De amint a fa törzsébe ojtott gallyacska csak 
akkor él és fejlődik, ha a törzs ereje és nedve 
tényleg beléjut abba, ú p  a keresztség által a ke
resztyén anyaszentepház törzsébe ojtott, a hívők 
közösségébe kebelezett perm ek is csak ú p  lesz 
annak belső tagja s nem száraz gally annak törzsén, 
ha az anyaszentegyház gondoskodik arról, hogy a 
törzsébe mintegy beleojtott gyermek részesévé le
gyen mindannak, aminek az anyaszentepház maga is 
a birtokában van s h o p  a perm ek azt hitével fo
kozatosan elsajátítsa.

Ebből világos, h o p  a gyermekkeresztségnek csak 
ott van jogosultsága és értelme, ahol a hívők kö
zössége a keresztyén család, gyülekezet és epház 
révén, mint az isteni kepeiem  szent műhelye törté
netileg valósággá lett s ahol azért a perm eknek 
az isteni kepeiemmel való kapcsolatbantartása a 
keresztyén nevelés révén biztosítva van. Csak meg
említjük, h o p  itt rejlik a család, a pülekezet, az 
ep h áz  nap-nagy felelősségének a forrása a meg
keresztelt permekkel szemben. Ebből folyik az e p 
ház pedagógiai feladata, amelyet a gyermekkereszt
ség elvetői általában nem ismernek. Itt rejlik jogo
sultsága, értelme és szükséges volta a keresztszülői 
tisztnek és az ezzel járó felelősségnek.

lev fogva fel a keresztséget, mint az Isten és 
anyaszentepház közösségébe való felvétel alapvető 
szentségét, tulajdonképen nincsen különbség a gyer
mekkorban és felnőtt korban megkeresztelt között. 
Mindepik megkereszteltetésének az alapja az is
teni megelőző, praeventív kepeiem , ha a felnőtt 
tudatosan kérte és fogadta is a keresztséget. Mert 
egészséges vallásos gondolkodás szerint sen
ki megtérése sem gondolható el az Isten praeventiv 
kepelm e nélkül. Tehát a felnőtt keresztsége eseté
ben is Isten az, aki először lépett akcióba, h o p  a 
vele való közösséget maga és az ember között lét 
rehozza.

Megengedjük, hogy a baptisták, anabaptisták és 
nazarénusok álláspontja jobban megfelel a bűntől 
megrontott természetes embernek, aki értelmének 
megrontása folytán nem akar semmit sem elfogadni, 
amit előbb értelme tudatosan fel nem fogott, akinek 
nem kell felfuvalkodott önérzetét bántó, megalázó 
ajándék, hanem csak olyan, amihez — ú p  gon
dolhatja — h o p  joga van. Bizonyos, h o p  ennek 
a megtöretlen, természetes óembernek csak meg
botránkozás köve lehet a permekkeresztség és a 
fenti értelemben vett keresztség általában. A tér-
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mészetes, megtöretlen emberi hiúságnak sokkal job
ban megfelel a szektás értelemben felfogott ke
resztség, amelyen keresztül nem mint szegény kol
dusnak kell az embernek Isten országába jutnia, 
hanem mint az önérdem dicsfényétől megkoszo
rúzott erkölcshös vonulhat be abba boldog halle- 
lujázással, ami mellett a baptista keresztség meg 
szokott történni.

De az Isten leikétől igazán megérintett és meg
világosított, a Szentírás egész szellemétől áthatott, 
igazán újjászületett keresztyén értelem előtt min
den kétséget kizáró módon világos és bizonyos, hogy 
csak a keresztségnek általunk való felfogása és ér
telmezése felel meg egyedül az egész Szentírás 
ama szellemének és gondolatvilágának, amely szerint 
az Isten és az ember közötti benső életközösségnek 
a létrehozásánál nem az ember, hanem az Isten az 
első, aki akcióba lép. Mikor a gyermekkeresztség 
elvetői e viszony keletkezésének az előfeltételéül az 
előzetes megtérést és tudatos hitet állítják oda 
egyedül, akkor tulajdonképpen lebecsülik az isteni 
kegyelem üdvözítő munkáját az ember üdvszerző 
tevékenységének a javára. A keresztség általunk való 
felfogása mellett részesül nemcsak maga a kereszt
ség, hanem az annak alapját képező, a Jézus Krisz
tus élete és halála által szerzett isteni kegyelem is 
egyedül az öt megillető megbecsülésben.

Hogy a keresztség külső lefolyását illetőleg he
lyesebb-e a baptisták és anabaptisták szokása, a 
vízbemerítés, vagy a mienk, a vízzel való leöntés, 
errenézve azt mondjuk: Lényegileg mindegy, ha a 
keresztséget a lutheri értelemben fogjuk fel, amely 
szerint nem az elemeken fekszfk a főhangsúly s nem 
az elemektől függ a szentség ható ereje, hanem a 
cselekvénytől, mely az elemekre való tekintettel tör
ténik, s amelyet szentséggé csak az elemekkel ösz- 
szekötött isteni Ige tesz. így fogva fel a kereszt
séget, nem játszik szerepet a használt elem meny- 
nyisége. Ha a szentség ható erejét az elhasználót 
elemek mennyiségétől tennök függővé, akkor az úr
vacsorára nézve ebből igen furcsa következtetést 
kellene levonnunk. Megmaradhatunk azért nyugod
tan Luther felfogása mellett, amely szerint a kereszt
ség hatóereje nem függ a víz mennyiségétől, hanem az 
azzal összekapcsolt isteni Igétől és kegyelmi Ígéret
től, amely szempontból egy csepp víznek ugyan
annyi a jelentősége és értéke, mint egy egész folyór 
víznek. Ezért nyugodtan szolgáltathatjuk ki a ke
resztséget az évezredes szokásnak megfelelően víz
zel való leöntéssel.

Befejezésül a következőt jegyezhetjük meg. A 
keresztségre vonatkozó lutheri evang. felfogást is 
jellemzi, ami az evang. lutheri felfogásnak általában 
sajátsága, t. i., hogy az egymással szélsőséges el
lentétek között a józan középúton jár s így minden
kor közelebb van az igazsághoz, mint az exclusiv 
szélsőségek. De ebben a lutheri egyház számára 
benne rejlik az az állandó veszedelem', hogy az 
egyik vagy a másik irányban letérjen. Ez a fennforgó 
veszedelem kell, hogy állandó és éber vigyázásra 
intse s arra indítsa, hogy újra meg újra visszatérjen 
a keresztséget illetőleg is a reformáció lutheri alap
jaihoz s újra meg újra tudatossá tegye a m/aga 
számára a lutheri reformáció révén nyert örökséget, 
ha nem akar sem a katolicizmus egyoldalú objek- 
tivizmusának, sem a kálvinizmusnak s a kálvini állás
pont következetes kifejtéseként keletkező szektának 
viszont egyoldalú szubjektivizmusa irányában letérni 
és elhajolni.

A fentiek szerint egyedül a lutheri-evang. felfogás 
szolgáltat igazságot a keresztségnek, mint szentség
nek és kegyelmi eszköznek. E felfogás mellett ma
rad meg egyedül a keresztségnek, mint szentség
nek és kegyelmi eszköznek a keresztyén új élet 
és üdvösség szempontjából való azon mély és alap
vető jelentősége, mely azt Jézus és az apostolok ki
jelentései alapján megilleti. Nem válik a Szent
lélek közvetlen működése alatt már valósággá lett 
új életnek a puszta megpecsételésévé vagy csupán

valamely történeti keresztyén közösségbe való oere- 
móniális felvétel dokumentálásává, hanem oly isteni 
kegyelmi aktus, amely az Istennel való élő, eleven 
életközösségben megvalósuló új életnek és üdvös
ségnek veti meg az alapját és lehetőségét minden 
előzetes emberi hozzájárulás nélkül a Krisztus ér
deméért, tisztán kegyelemből. A keresztség lutheri 
felfogása az Isten kegyelmének, mint a Jézus Krisz
tus megváltói érdemének egyedül igazi és méltó 
megbecsülése.

A lutheri evangélikus felfogás alapján már a 
keresztségnél érvényesül mind a három, az Istennel 
való eleven életközösség szempontjából fontos, rész
ben objektív, részben szubjektív tényező; az ob
jektív isteni kijelentés, a szubjektív hit es a szo
ciális tényező, az egyház. Az objektív isteni kegye
lem kinyilatkoztatása hallható és látható módon az 
Igében és szentség elemében, a szubjektív tényező, 
az ember hite, mint az isteni kinyilatkoztatásra adott 
válasz, a keresztségben kinyilatkoztatott isteni ke
gyelemben való gyermeki bizalom alakjában s a 
történeti, szociális tényező, mint a keresztyén val
lásos élet ápolója és istápolója, amellyel való közösy- 
ségben és kapcsolatban gondolható el egyedül az 
egészséges keresztyén vallásos életnek a megvalósu
lása. A keresztség bekebelezi az embert a háromsá- 
gos egy Istentől elválaszthatatlan "keresztyén hívő 
közösségbe, a »communio sanctorum«-ba s a beke
belezés útján reális kapcsolatba hozza az Isten ke
gyelmével, annak részesévé és tárgyává teszi.

Ha a keresztségnek ezt a mély és a keresztyén 
élet és üdvösség megvalósulása szempontjából te
kintve, alapvető jelentőségét felismertük, akkor nyu
godtan fogjuk megkeresztelni csecsemőinket is s 
egy pillanatig sem fogunk aggódni amiatt, hogy 
értelmetlen és céltalan dolgot cselekednénk, amely 
semmiféle lelki hasznot és áldást nem jelenthet 
gyermekeink számára s nem fogunk szektatévely
gésbe esni, amely egyoldalú szubjektivizmusa alapján 
a keresztséget, akár mint gyermekkeresztséget, akár 
mint felnőttek keresztségét, megfosztja szentségjel- 
legétől és kegyelmieszköz jelentőségétől s kiöniti 
annak kegyelmi tartalmát. Számunkra a keresztség 
akár mint gyermekkeresztség, akár mint felnőttek 
keresztsége a hívők közösségébe, a keresztyén anya- 
ézentegyházba és ennek a révén az Isten kegyelmi 
szövetségébe való felvétel alapvető szentsége marad.

S c h m i d t  J á n o s ,

A szuplikálás.
Ősi szokásról szólok. Ami a református 

testvéreknél a légáció, az volt nálunk a szup- 
likáció. Nem azonos formában, de azonos cél
lal és haszonnal. A szegény tanulók tanulha- 
tását könnyítette a gyűjtött pénz, az ország
járó tanulók ismereteit bővítette maga a gya
logos kalandozás. És itt ne csak földrajzi, vagy 
helyrajzi ism eretekre gondoljunk, hanem em
berism eretre és önism eretre is. Jó l végzett 
vagy többszörös szuplikálás után a tanuló ére t
tebben került vissza az iskolába, önállóbb lett 
fellépésében, komolyabb a kötelességek teljesí
tésében, érettebb a jövőre való készülés m un
kájában.

Idők változása szokásokat is változtat. A 
szuplikálás szokása is csaknem teljesen elsor
vadt. Az ifjak is kényelmesebbek lettek. Az 
utazgatás vágyát a cserkészet körében jobban 
és a társas együttlét következtében kellemeseb
ben is elégíthették ki. A szuplikálásnak a pa-
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tinaja is lekopott. Legtöbben csak a kéregetést 
látták benne, mások meg a zaklatását pana
szolták. Innét van, hogy a dunántúli kerület 
m ár évtizedekkel ezelőtt eltörölte, m ajd el is 
tiltotta a szuplikálást. Más kerületekben azon
ban megmaradt. Nem valamennyi intézetben, 
de sokban. Nem is terjesztették ki az egész 
országra, de pl. a bányakerület több közép
iskolája még most is bocsát ki szuplikánsokat 
a bányakerület bizonyos területeire.

Az idén azonban az történt, hogy a szar
vasi szuplikánsnak a budapesti rendőrhatóság 
m egtagadta a gyűjtésre szükséges engedélyt. 
Első eset volt ez, m iért is m aga a püspök vet
te kezébe az ügyet. Előterjesztést tett a bel
ügyminiszterhez és az 1791. XXVI. t.-c.-re h i
vatkozott. amely egyházunknak a gyűjtést biz
tosítja. Ennek alapján meg is kapta a szup- 
likáns az írásos engedélyt, de hivatkozással a 
legutóbbi iskolai törvényre, melyben ki van 
mondva, hogy tanuló nem gyűjthet. A rend
őrség tehát a belügyminiszteri engedély m el
lett sem adhatta meg a gyűjtésre való enge
délyt, mert a gyűjtő tanulóifjú volt.

Ebből a helyzetből m ár most két dolog 
következhetik. Az egyik az, hogy véglegesen 
megszüntetjük a szuplikálást. A másik az, 
hogy nem szüntetjük meg, de nem tanulóif- 
jakkal, hanem az intézet végzett növendékeivel 
végeztetjük a gyűjtést. Mi a helyesebb, a bá
nyakerület idei közgyűlésének kell benne dön
teni.

De az esetből kifolyólag megütközéssel 
kell m egállapítanunk, hogy maholnap talán m ár a 
lélegzéshez is hatósági engedélyt kell kérnünk. 
Az ember önkéntelenül azon kezd okoskodni, 
hogy az egyházak autonómiájából marad-e még 
a következő nemzedékekre is valami, ha a 
közhatóságok gyámkodása minden jogot kor
látok közé szőrit, még ha azokat alaptörvé
nyek biztosították is.

A másik dolog, ami megütköztet, hogy mi
ért ülnek egyházunk hívei, sőt sokszor ve
zetői a törvényhozás mindkét házában, ha a 
korlátozást tartalm azó törvényeket még tö r
vényjavaslat korukban nem bírálják el egy
házunk jogai és érdekei nézőpontjából is? Meg
hozott törvények ellen m ár hiába hadakozunk, 
de mikor még csak tervezet formájában áll a 
törvény a törvényhozók előtt, a lázítás és a 
Tel forgatás minden veszedelme nélkül lehetne 
rajtuk változtatni vagy enyhíteni

Erre felhívjuk a törvényhozásban részes 
hittestvéreink, de különösen vezetőink figyel
mét, mert maholnap semmi sem m arad m ár 
őseinktől örökölt autonómiánkból.

D .  7?.

Ha a gyenge hit is nem hit volna, az 
apostolok sem lennének apostolok.

Luther.

AZ ÚR MEGLÁTOGAT.
Uram, az élet rejtelem,
S tudom, hogy gyakran vagy velem.
Jössz, mint halálos szenvedés,
Imára hivó ihletés,
Sötéten, mint a gyász, a könny,
Majd fényesen, mint halk öröm —
Üdítő szóval reggelen —
Nappal mint munka, gyötrelem.
Olykor úgy ér hozzám kezed,
Hogy a szívem megvérezed.

S mikor az este rám terül,
Pillámra álom nehezül:
Mosoly szalad át telkemen —
Ma sokszor voltál énvelem.

K u t a s  K á l m á n .

Nyílt kérdés
a háztartási javaslat 13. §-ának 
védelmezőihez.

Nagy meglepetéssel olvastam »Az egyházi 
háztartásra  vonatkozó zsinati javaslat« 13. §-át, 
mely az Evangélikus Élet 27—28. számában 
volt olvasható. M eglepetésemet az okozta, hogy 
ez á  paragrafus változatlanul érvényben óhajt
ja tartan i Egyházi Alkotmányunknak a kül- 
birtokosok adóztatására vonatkozó nagyon hely
telen és korszerűtlen rendelkezését. Ezt a kér
dést az Evangélikus Életben m ár nem egy cikk 
tárgyalta  és ezeknek az ism eretét feltételezve 
bizonyára nem kell bővebben 'm agyaráznom , 
hogy miért keltett bennem az egyeztető be 
zottság javaslatának megjelölt része kellem et
len meglepetést.

Mégis attól tartva, hogy a hivatkozott cik
kek tartalm a sokak előtt m ár feledésbe m e
rülhetett, hadd idézzem itt a kemenesaljai 
egyházmegyének e kérdésre vonatkozó ha tá 
rozatát, melyet az egyházkerület püspöke ú t
ján terjesztett a zsinat elé:

»A kemenesaljai egyházmegye különös fi
gyelmébe ajánlja a zsinatnak az E. A. 256. §-át, 
mely lényeges m ódosításra szorul.

Nevezetesen az egyházmegye szükséges
nek találná, hogy az Egyházi Alkotmány 256. 
§-ának b) pontja mindkét bekezdésében elha
gyassák, m ert ez a két bekezdés igen sok gyü
lekezetünkben evangélium-ellenes helyzetet te 
remt az anyagi terhek hordozása terén s így 
sok belső viszálynak veti el magvát és nem 
egyszer a fejlődés teljes megakaszfója lesz.

Az egyházmegye közgyűlése figyelmébe 
ajánlja a zsinatnak, hogy a »külbirtokos« fo
galmát sem az állami, sem a megyei, sem a 
községi adózási rendelkezések nem ismerik. 
Nem ismeri a rónr kát. egyház adózási rend
szere seirr. A m agyar ref. egyház is csak rész
ben.
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Az egyházmegye előtt különösen érthe te t
len a »külbirtokos egyháztag« fogalmának mai 
alkalmazása, mely míg egyrészt kötelezi a gyü
lekezetét a területén állandóan nem lakó 50 
0 o -os adóztatására, másrészt nem ád módot 
annak a másik gyülekezetnek, melynek terüle
tén a »külbirtokos egyháztag« lakik, hogy az 
elhagyott állami adóra egyházi terhet h á rít
son át.

Figyelembe veendő körülmény még az K  
hogy a felsőbb egyházi közéletek (egyházme
gye, egyházkerület, stb.) szám ára fizetendő 

.gyülekezeti járulékok m egállapításánál minden 
evaiig. egyháztag bárhol fekvő adótárgyát azo
nos elvek szerint (vagyis teljes egészükben!) 
adóztatják meg, magának a fizető gyülekezet
nek azonban csak 50o/o erejéig adnak jogot a 
lOOo/o-on alapuló egyházi járulék kivetésére 
és beszedésére.

Még szembetűnőbb lesz a jogfosztás ak 
kor, ha figyelembe vesszük hogy az érvényben 
lévő E. A. szerint a fele részben alapul vett 
állami egyenes adóra eső egyházi járandóság 
100 forintnál nagyobb nem lehet. Nyilvánvaló, 
hogy ez a rendelkezés a nagy adózót veszi 
védelmébe, mert hiszen csak annak egyházi 
adója lehetne 100 forintnál nagyobb. A kül
birtokos egyháztag fogalmának eltörlését szük
ségesnek tartja  az egyházmegyei közgyűlés 
azért is, m ert a zsinat a személyes vagy sze
mélyi adót 500 arany  pengőben m axim álja s 
ennek pontos végrehajtásával a gyülekezeti é- 
letben részt nem vevő külbirtokos egyháztag 
egyházi adóját úgy is méltányosan lehet csök
kenteni.«

A fentiek alapján teljesen érthetetlen előt
tem, hogy miért akar most folyó zsinatunk 
is egyes egyháztagoknak nyújtott indokolatlan 
és antiszociális kedvezménnyel első- és másod
rendű egyháztagokat terem teni, illetve fenn
tartan i; m iért akarja  egyházunk tagjainak n a 
gyobb részét, kiknek nincsen nagyobb birto
kuk több helyen is, hanem csak kevéske bir
tokuk és az is csak egy helyen, állandó ke
serűség-érzetben tartani azáltal, hogy egyes 
adótárgyakat, melyek többségükben a kiseb
bek közé tartoznak, mégegvszer olyan nagy 
teherhordozásra kényszerit, mint más adótár
gyakat, melyek aránylag sokkal nagyobb szám
ban vannak nagyobb jövedelmű egyháztagok 
kezében.

A cikk végéhez pedig szeretném még hoz
zátenni ezt a m ondatot: Tisztelettel kérem azért 
a háztartási javaslat 13. §-ának védelmezőit, 
vagy a javaslat szövegezőit, hogy ha e- pa 
ragrafus fenntartását szükségesnek tartják, in
dokolják is meg e lap hasábjain bizonyára kel
lően átgondolt álláspontjukat és nyugtassák 
meg ezzel egyházunk nyugtalankodó követel
ményét.

Bélák János.

Szórványkérdésekről.
i.

Néhány esztendővel ezelőtt egy keleti m e
sével jellemeztem az akkori szórványgondozást 
egy evang. lapban: a dúsgazdag meghívja a 
koldust asztalához. A szolgák egymásután hoz
zák a tálakat, de üresen. A házigazda vesz 
az ételekből, illetve az üres tálakból, eszik 
üres tányérjából s dicséri szörnyűmódon az 
ételeket. A vendég koldus hasonlóképen cse
lekszik s az üres tányérokból ő is szürcsölgeti 
a képzelt ételeket, majd a házigazdája kedvé
ért dicsérni kezdi azokat. — így festett abban 
az időben az evangélikus szórványgondozás, 
szórványaink papiroson, jegyzőkönyvekben szét 
voltak osztva az egyes egyházaknak lelkigon
dozás céljából. Évi jelentések szóltak arról, 
hogy a szórványok ügye rendben van, egyszer- 
kétszer esetleg volt istentisztelet is egy-egy 
év alatt, de sok helyen még az sem. A szór
ványokon lévő evangélikus gyerm ekek hitok
tatásáról meg éppen alig gondoskodott valaki. 
Adataim voltak egyes egyházakról: 40—50
evangélikus gyerm ek m aradt hitoktatás nélkül. 
Más szóval: szórványaink evang. hívei elé 
üres tálakat adtunk s biztosítottuk őket, hogy 
lelki éhségüket csillapítsák az általunk nyúj
tott semmivel. Amikor k itérésre jelentkeztek, 
megütköztünk azon, hogy idegen egyházak lel
kitáplálékait igyekeznek elnyerni.

Ma m ár nem merném így jellemezni az 
evangélikus szórványgondozást, bár még min
dig vannak egyházak, ahol a gyermekek h it
oktatás nélkül m aradnak a szórványokon, de 
ez az eset kivételesnek mondható. Még m in
dig van evangélikus szórvány, ahol nincsenek 
evangélikus istentiszteletek, de ez is elvétve 
fordul elő. A szórván ygoiidozá-sügye előtérbei; 
van. _Nagy_ akadá 1 y_álta  1 á.nns szegénységünk.
A szórványokat gondozó szegényebb gyüleke
zetek azért küldik évről-évre segélykérvényei
ket részben a Gyám intézethez, részben pedig 
a kerületekhez. Hogy a segélyek a szórvá
nyokhoz tényleg kijuthassanak, a Csanád— 
csongrádi Ev. Egyházmegye Gyámintézete a 
következő indítványt fogadta el: »Állapíttassék 
meg bizonyos arány  a segély osztásnál, hogy 
m ennyi osztassák szét a szegénysorban élő gyüle- j 
kezetek között és mily összeg fordíttassék szór
vány-ellátásra a szórványokat gondozó és a r 
ra reászoruló gyülekezetek és missziópontok 
között. Egyházmegyei Gyámintézetünk he
lyesnek tartja , ha a segélyek felerészben az j 
Ínséges gyülekezetek között, felerészben pe
dig a szórvány és missziópontok között ősz-/ 
tatnának  szét úgy a kerületnél, mint pedig 
az egyetemes gyámintézetnél.« — Az indítvány 
ezután részletezi a szempontokat, amelyek 
szem előtt tartandók a szórványok között szét
osztandó segélyeknél: pontos kim utatás m el
léklendő a kérvényekhez, hogy a kérvényező 
gyülekezet vagy misszió pont hány szórványt
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ványközségekben az elmúlt évben istentiszte
let ta rtás  céljából, hány evang. gyerm eket ré 
szesített hitoktatásban külön felsorolva az egyes 
csoportokat és a központtól való távolságot is. 
Az indítvány a jövőben figyelembe kívánja 
venni azt is, hogy a szórványt gondozó gyü
lekezet anyagilag egyébként hogyan áll: »Ne 
forduljon elő az« — mondja az indítvány — 
»hogy hatalmas, több ezer lelket számláló gyü
lekezetek egy-egy szórvány ellátására m ár se
gélyben részesülhessenek.« De még kívánatos 
volna figyelembe venni azt is, hogy az il
lető szórványgondozó lelkész milyen közlekedé
si eszközökön és milyen költségekkel tud e l
jutni szórványaiba hitoktatás céljából avagy 
istentisztelet tartására , m ert egyedül azt a 
szempontot helyeselhetjük, hogy mennél több
ször jusson el oda.

A szórványkérdés evang. egyházunknak 
létkérdése: itt diadalmaskodhatunk, de itt is 
vérezhetünk el! K ívánatos lenne, hogy a ke
rületi és egyetemes gyűlések előtt erre  az 
indítványra minél több, e kérdést szívén vi
selő szórvány-harcos felfigyelne és a nevezett 
indítványt keresztülvinni is igyekeznék. A ne
vezett egyházmegye gyámintézete egyébként 
annyira szívén viseli a szórványok ügyét, 
hogy a f. évben a rendelkezésére álló össze
get az egyházmegye által kiadandó szórvány
hit tankönyv céljaira kívánja fordítani.

Tegyük lehetővé, hogy a szórványok asz
talára telt edények kerüljenek!
(Folytatjuk.) B e n k ó c z i  D á n i e l .

Figyelő.
Különös érzésekkel olvashatjuk, ha éppen 

külföldön telik a nyári szabadságunk, hogy 
odahaza, M agyarországon a m agyar ifjúsági 
mozgalom vezető egyesülete, a Turul Szövet
ség, »Egészség-vonatokat« indít a m agyar fal
vak egészségügye szolgálatában az ország kü
lönböző vidékei felé. Az első érzés szinte szé
gyenkezésre késztető, hogy ime, a tisztaság, 
az egészség, a gyermek- és embervédelem é r
dekében csak most indul olyan életrevaló, 
okos munka, amilyennek már — mondjunk 
keveset — száz esztendővel ezelőtt is el lehe
tett volna indulni. Ha végignézünk egy ilyen 
külföldi nyaralóhely nemzetközi közönségén, 
amelynek soraiban minden-minden az egész- 
ség, a jókedv, a pihenés és erőgyűjtés szem
pontjai szerint igazodik és haza gondolunk 
azokra az okosszemű, igénytelen, de egészségi 
szempontból a jó Istenre bízott m agyar gye
rekekre, akik között annyi az elhanyagolt és 
elkallódó: olyan felelősségérzetet kell érez
nénk, mely szinte fekete felhő gyanánt bo
rul a m agyar .égtájak fölé. De ha abban 
az idegen országban, ahol éppen vagyunk, jól 
szétnézünk az ott lakó emberek életviszonyai 
között, ugyanolyan sápadt, gyenge, rosszúl

I

gondozott gyerm ekeket találunk, m int odaha
za, vagyis azt vesszük észre, hogy a népegész
ségügy m indenütt lelkes m unkásokat és ön
feláldozó m unkát igényel. Örömmel és elis
meréssel köszöntjük tehát innen mindazokat, 
akik befogták m agukat ebbe a munkába. H at
vankét vasúti állomás környékének áldás lesz 
a M agyar Egészség vonata, ahol tartózkodni 
fog, de mikor tovább indul, ott kell utána 
m aradnia a továbbm unkának is. És ezért 
hívjuk fel az egyházak, különösen pedig a 
helyi Luther Szövetségek vezetőségei figyel
mét arra , hogy azt a m unkát, m elyet e 'téren, 
elszórtan és ötletszerűen eddig is végeztek, 
vegyék most komolyan a programmjukba. Le
gyenek m unkatársai a m agyar egészség ügyé
nek. Használják fel m indenütt az alkalm at, 
hogy a tisztaság, egészség, életmentés érdeké
ben, mint minden jó és felelősségteljes munka 
term észetes segítői, segítsenek m agyar né
pünk életerejének erősítésében.

*
Még különösebb ezzel a h írre l együtt ol

vasni arról, hogy az angol birodalom orvosai
nak parlam entje, a Brit Orvosszövetség oxfordi 
értekezletén a gázháborúval foglalkozott. Az 
eredeti javaslat és a hozzászólások azt a gon
dolatot fejezték ki, hogy az orvosok nem nyu
godhatnak bele a civilizáció m egsem misítésé
be és egész népek k iirtásába és nem tűnhetik, 
hogy mérges gázfelhőkbe fojtsák a nőket s á rta t
lan gyerm ekeket. Küzdelmet kell tehát indí
tani a mérgesgázok gyártása  és használata 
elleni nemzetközi szervezkedés érdekében. íme, 
milyen jellemző ez a két h ír egymás mellett. 
Szinte pontosan m utatja a mai művelt világ 
lelki kettészakítottságát, amellyel a legfon
tosabb dolgokat egym ást akadályozóan szol
gálja. Építi a templomokat és készíti az öl
döklő gázokat. E lítéli az egyszeri gyilkost és 
dicsőíti a háborúban győzteseket. Neveli gyer
m ekeit és tudásokat halmoz fel az iskolásgyer
mekek elméjében, azután majd visszataszítja 
őket olyan tömegsírokba, amelyek fölé száz
ezer halott keresztjét kell tűzni. Ilyen ellen
tétek kiegyenlítésére egyetlen lehetséges és 
bizonyos van: igazi keresztyénség, amelyben 
a világosság fiai lesznek a maguk neme sze
rin t okosabbak a világ f ia in á l. . .

*

M egint érintkezik ezzel a h írre l az a m á
sik londoni hír, hogy az angliai protestáns egy
házak »Vallásos Film-Társaság« néven válla
latot alapítottak, amelynek célja vallásos tá r 
gyú filmek bemutatása templomokban és az 
egyházközségek iskoláiban. A vállalat el
nöke Dr. Ingram , London püspöke. Állítólag 
hetvenezer templom, iskola és egyházi helyi
ség van Angliában, melyet alkalm asnak ír 
tak  össze ilyen célra. Ez a h ír nekünk megint 
különös, m ert emlékeztet a rra , hogy a kom
munizmus idején nálunk is próbálkoztak mo
zit csinálni a templomokból. Mi ezt a kettőt nem 
gondoz, hányszor volt kinn a lelkész a szór-
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szeretnénk egyesíteni még a legkomolyabb 
célok érdekében sem. Viszont kétségtelenül kö
telessége a templomok szellemének harcolni 
a mozik szellemével, melynek vadhajtásai foj- 
togatóan veszedelmesek.

*
Egészen sajátságosán m agyar h írt olva

sunk arról, hogy az aradi evangélikus egyház 
elhatározta, hogy Ormay Norbert, 1848-as hon
védezredes porait exhum áltatja és díszsírhe
lyen újra eltemetteti. Ormay tulajdonképen 
megelőzte néhány héttel az aradi tizenhárom 
vértanút, Haynau u tasítására  kihallgatás nél
kül akasztották fel. Illő kegyelet az aradi evan
gélikus egyház részéről, hogy emlékét őrzi és 
tiszteletben tartja  — odaát.

*
Ez a katolikus vidék nem nagyon vallá

sos. Templomaiban még sok ember elférne va
sárnaponként. Mégis egy fiatal asszony, ak i
nek az apja kovácsmester, nagyon kedvesen fe
lelt kérdezősködésemre. »Igaz, — mondotta — 
hogy én nem igen járok templomba, de Is 
tent szeretem, ügy  képzelem, hogy Ő olyan, 
mint az édesapám: csak tisztább, okosabb és 
jobb és még többet dolgozik . . .« K. L.

*

Felekezeti türelmetlenség  bántó és szé
gyenletes tünete a Csanádi püspök tiltakozása 
Benedek  debreceni professzornak a budapesti 
egyetemre történt kinevezése ellen. Csak azért, 
m ert nem katolikus! Mikor néhai jóemlékezetű 
Moravcsik professzor helyét nem az egyedül 
hivatott Németh Ödönnel, hanem az egészen más 
szakmabeli Schaffer tanárra l töltötték be, ak 
kor is a felekezeti szempont volt áz irány 
adó. Schaffernek kellett jönnie, m ert katolikus. 
Most Benedeknek  nem szabad jönnie, m ert re 
formátus. De hát mi lesz ebből az országból 
és ennek tudományos hiteléből, ha mindig csak 
a felekezeti rövidlátás irányítja  a kinevezése
ket. És mikor áll m ár egyszer sarkára  a pro
testáns önérzet és elfogulatlanság, hogy az 
ilyen gyermekes felekezetieskedést megszégye
nítse? És katolikus testvéreink mikor ébred
nek m ár annak belátására, hogy a közéletet és 
a tudományt nem lehet kicsinyes felekezeti kor
látok közé szorítani és m indent mindig fele
kezeti szempontból megítélni.

Az egyházi törvénykezésről 
szóló zsinati javaslat.

(Folytatás.)

ELJÁRÁS FEGYELMI VÉTSÉGEK TEKINTETÉBEN.
A fegyelmi eljárás költségei.

89. §.
A törvényszék az ítéletben, vagy olyan határozat

ban, amely az eljárást előtte befejezi, az eljárás« 
költsége iránt hivatalból intézkedik.

Külön-külön megállapítja egyrészt a bíróságnak,

a bíróság tagjainak, a bírósági kiküldöttnek, a jegy
zőkönyvvezetőnek és a közvádlónak a költségét és 
esetleg napidíját, valamint a bíróság, illetőleg az 
elnökség által előlegezett költséget (hivatalos költ
ség), másrészt a felek költségét, ideszámítva a kép
viseletükkel vagy védelmükkel járó költségeket és a 
bizonyítási eljárással felmerült s általuk előlegezett 
költséget és az esetleges ügygondnok költségét is.

Ha a törvényszék az eljárást megszünteti, vagy 
felmentő ítéletet hoz, az eljárás költsége és a pa- 
naszlottnak okozott költségek — ideszámítva a vé
delemmel járó költséget is — megfizetésére a pa
naszost, vagy ha az eljárást hivatalból indították 
meg, azt az egyházi testületet kötelezi, amely az 
eljárást kezdeményezte.

Ha a törvényszék a panaszlottat bűnösnek' 
mondta ki, őt az eljárás költségeinek és a pana
szosnak okozott költségek megfizetésére kötelezi, —T 
ideértve a panaszos képviseletével járó költségeket is.

A költség megfizetésére tizenöt napi határidőt 
kell szabni.

90. §.
A bizonyítási eljárás költségét, különösen a ta

nuk utazási költségét és a szakértő díját és költségét, 
az a fél tartozik előlegezni, amelyiknek kérelmére a 
bizonyítás felvételét, a tanú, szakértő kihallgatását 
a törvényszék elrendelte. A bizonyító fél igazolt 
szegénysége esetében minden költséget, egyéb eset
ben a közvádló indítványára elrendelt bizonyítás 
költségeit, úgyszintén az ítélet hozataláig, illetőleg 
az ítélet alapján való behajtásig el nem mulasztható 
költségeket az az egyházi testület előlegezi, amely az 
eljárást kezdeményezte s ha az eljárást hivatalból 
indították meg, az a hatóság, amely azt elrendelte.

91. §.
Magánpanaszra indított fegyelmi ügyben a tör

vényszék elnöksége a költségek biztosítására 500 pen
gőig terjedhető előleg befizetését követelheti, amely
nek letételéig, hacsak a közérdek sérelmével nem 
jár, az eljárás megindítását függőben tartja. A költ- 
ségelöleg kiegészítését a törvényszék elnöksége az 
eljárás folyamán bármikor kívánhatja. Az elnökség
nek a költségbiztosíték tárgyában hozott végzése 
ellen felfolyamodásnak van helye a törvényszékhez.

Felfüggesztés.
92. /§ .

A fegyelmi éljárás megindítására jogosult ható
ság (49. §.) a fegyelmi eljárás megindításával egy
idejűén s ha utóbb szükséges, a fegyelmi eljárás 
során is felfüggesztheti a tisztviselőt, vagy más 
alkalmazottat állásától, vagy szolgálatától, ha;

1. a vétség olyan súlyos, hogy a panaszlottat 
előreláthatóan hivatalvesztésre fogják ítéln(i s a pa- 
naszlottnak a további hivatali működése, vagy szol
gálata az egyházi közérdeket sértené;

2. ha már a vétség gyanúja egymagában is 
indokolja, hogy a panaszlottat a hivatal tekintélyé
nek, vagy más egyházi közérdeknek megóvása szem
pontjából a fegyelmi eljárás befejezéséig a hivatal, 
vagy szolgálat ellátásától távoltartsák.

A nyugdíjazás iránti törvényszéki eljárás (26. §.) 
megindítása után az 50. §-ban meghatározott hatóság 
elrendelheti a tisztviselőnek, vagy más alkalmazott
nak állásától, vagy szolgálatától felfüggesztését, ha 
az egyházi szolgálat zavartalan ellátásának, külö
nösen a helyettes zavartalan működésének biztosí
tása érdekében szükséges.

A felfüggesztő határozatot írásba kell foglalni, 
indokolni s a felfüggesztettnek kézbesíteni kell.

93. §.
A felfüggesztést az egyházmegyei elnökség kö

teles az egyházkerületi elnökségnek felülvizsgálat 
végett haladéktalanul bejelenteni; a felfüggesztett
nek pedig joga van nyolc nap alatt, birtokon kívül, 
az egyházkerületi elnökségnél a felfüggesztés meg
szüntetését kérni. < <
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A felfüggesztést az a hatóság, amely elrendelte, 
vagy a magasabb fokú egyházi hatóság, bármikor 
megszüntetheti. A felsőbb hatóság által elrendelt 
felfüggesztést az alsóbbfokú hatóság, a bíróság ál
tal elrendelt felfüggesztést az egyházi közigazga
tási hatóság nem szüntetheti meg. Az egyházi tör
vényszék a fegyelmi, vagy a nyugdíjazási ügy tár
gyalása során a felfüggesztés fenntartása, vagy meg
szüntetése tárgyában határoz. Az állami fizetéskie
gészítésben részesülő egyházi tisztviselő vagy más 
alkalmazott felfüggesztését kimondó, vagy az azt 
megszüntető jogerős végzést a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszterrel is közölni kell.

94. §.
Az egyházi törvényszék az egyházi vétségek mi

att folyamatba tett eljárás bármely szakában vég
zéssel felfüggesztheti hivatalától a panaszlottat, ha 
azt az egyház érdekében állónak, vagy egyébként a 
vétség súlyosságánál fogva szükségesnek látja.

Ha a felfüggesztést az egyházmegyei törvényszék, 
mint elsőfokú bíróság rendelte el, határozata ellen 
birtokon kívül az egyházkerületi törvényszékhez, ha 
a felfüggesztést a kerületi törvényszék, mint első
fokú bíróság mondta ki az egyetemes törvényszék
hez egyfokú felfolyamodásnak van helye.

Ha az egyházi törvényszék a panaszlottat hivatal- 
vesztésre ítélte, az ítélet jogerőre emelkedéséig a 
hivatalból való felfüggesztést is ki keli mondani.

95. §.
A felfüggesztés a határozat közlése után azonnal 

hatályba lép s annak tartama alatt a felfüggesztett 
semmiféle hivatalos teendőt nnem végezhet és más 
egyházi hivatalt sem láthat el s ezenfelül fizetésé
nek kétharmadát a helyettesítés és az eljárás költ
ségeinek fedezése végett vissza kell tartani.

Felfüggesztés esetében az eljárást minden fokon 
soronkívül kell intézni.

96. §.
Ha a törvényszék a panaszlottat felmenti, a fel

függesztés ideje alatt visszatartott járandóságait ki 
kell fizetni, ha hivatalvesztésre ítéli, a visszatartott 
járandóságokat nem lehet kifizetni; enyhébb bün
tetés kiszabása esetében a törvényszék az összes 
körülmények mérlegelésével határoz arról, hogy a 
visszatartott járandóságokat ki kell-e fizetni, vagy 
mennyiben kell kifizetni. (Folytatjuk.)

H Í R E K .

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI II. VASÁRNAP
Lukács eu. 18:9—14.

Az egyház életében is gyakorta ismétlődik ez 
a példázat. A templomba vagy a gyfüésterembo 
előre jön egy-egy ember és szinte hangosan kiabál 
az arcáról: Nézzetek rám, én nem nagyok olyan, 
mint a többi ember. Megérdemlem, hogy éjöl le
gyek. Fizetem az egyházi adót rendesen, még ha 
sokallom is; megjelenek a templomban, még ha más 
dolgom is volnS s ime, most is itt vagyok, hogy ta
náccsal és tekintélyemmel segítsek . . .

A publikdnust is megtaláljuk. Csendesebb, sze
rényebb és alázatosabb. Nem azt olvashatod az 
arcáról, hogy nézz reá, mert hiszen ö nem muto
gatni jön magát, hanem valami aggodalom van a 
szepiében, amelyik azt mondja: Méltó vagyok-e az 
Ur szol lejében való kapálásra? Tudok-e segíteni, jól 
látom-e, hogy mi a teendő? Személye\ háttérbe 
szojy.il s előtte csak a szolgálat vágya van, — vajtia 
elfogadná azt Isten és jóra fordítaná . . .

Bizony ezeken keresztül magasTlaltatik fel Is
ten országa az emberek között!

— Kerületi, közgyűlések. A dunáninneni egyház- 
kerület évi rendes közgyűlését szeptember hó 4-én 
Salgótarjánban tartja. — A dunántúli egyházkerület 
egyházkerület szeptember 30-án és október 1-én 
Győrött tartja évi közgyűlését.

— Kinevezés. D. Raffay Sándor püspök a pest- 
erzsébeti egyházközség önálló hitoktatói állására Far
kas Lajos nógrádmegyei lelkészt nevezte ki. — A 
választás alatt álló gödöllői lelkészi állás teendői
nek elvégzésére a választás megejtéséig Kelló Gusztáv 
segédlelkészt rendelte ki. — D. Kapi Béla püspök 
Békés József felavatott lelkészt Gyékényesre he
lyezte segédlelkésznek.

— Kitüntetés. Dr. Szepesváry Pál székesfővárosi 
tanácsnokot, budapesti presbitert a kormányzó kor
mányfőtanácsossá nevezte ki.

— Csanád-csongrádi egyházmegyei hírek. Egy
házmegyei közgyűlés június 29-én és 30-án volt Ma
kón. Az első napon bizottsági ülések, előértekezlet, 
valamint gyámintézeti ülés volt, amely kimondta, 
hogy nem osztja szét a segélyeket, hanem mint a 
múlt évben is, úgy az idén is szórvány céljaira kí
vánja fordítani, mégpedig az egyházmegye által ki
adandó szórványhittankönyv kiadási költségeire. Az 
egyházmegye saját szórványait kívánja ellátni meg
felelő hittankönyvvel. A gyűjtés eredménye egyéb
ként túlhaladja az elmúlt évit. Esite gyámintézeti 
istentisztelet volt, amelyen az igehirdetést Benkó- 
czi Dániel végezte. Istentisztelet keretében az egy
házmegye lelkészei és tanítói az Ur asztalához já
rultak. — A következő napon a reggeli áhítaton 
az igehirdetést Kékén András lelkész végezte. Utána 
a makói Nőegylet látta vendégül az egyházmegyét. 
A közgyűlést jószáshelyi Purgly Emil egyházmegyei 
felügyelő nyitotta meg, megemlékezve az egyházme
gye negyvenéves évfordulójáról. Utána Benkóczi Dá
niel alesperes hivatali beiktatása következett, amely 
után Egyed Aladár esperes számolt be az egyház
megye egyházainak elmúlt évi munkájáról. Jólesően 
állapította meg, hogy az egyházmegye összes szórvá
nyairól gondoskodás történt s a folyó évben a 
magyarbánhegyesi misszió megszervezésével be is 
fejeződött. A szórványokról egyébként külön je
lentés is emlékezett meg. A mezőhegyesi misz- 
szio önálló missziói egyházzá alakult és lelkésze Jan- 
cső Bertalan lett. A magyarbánhegyesi misszióban 
Nagy József missziói s. lelkész megkezdte munkáját. 
A nagyrév! misszió területileg és lélekszámban bővült: 
Ókécske és Ujkécske csatoltatott hozzá a lelkész ké
relmére. A nevezett községek eddig Kecskeméthez 
tartoztak, de onnan igen messze fekszenek.

— Dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület fel
ügyelője, a nyár folyamán operáción ment át. öröm
mel közöljük, hogy egészsége helyreállt.

— Házasság. D. Kovács Sándor dunáninneni 
püspök és felesége, Kéler Ida fia, Dr. Kovács Ákos 
a Deáktéri terr<>lomban házasságot kötött Friedrich 
Ilona budapesti testnevelési tanárnővel. Az esketési 
szertartást Kovács Gyula lelkész végezte.

Rusznyák Ferenc lelkész f. hó 9-én tartotta es- 
vöjét Klausz Mártával.

Arany Lakodalom. Dr. Szlávik Mátyás ny. eperjesi 
teológiai akadémiai dékántanár, hittudományi és fi
lozófiai író, most ünnepelte aranylakodalmát frle- 
leségével, szül. Sziebert Olgával.

— Lelkészbeiktatás Hegyeshalmon. Hegyeshalom 
község evangélikus gyülekezete augusztus Í6-án ik
tatta be a gyülekezet egyhangúan megválasztott lel
készét: Weltler Rezsőt. A beiktatáson megjelent 
D. Kovács Sándor, a dunáninneni evang egyházke
rület püspöke, akit Zimmermann János esperes az 
egyházmegye nevében köszöntött. A Himnusz hangjai 
mellett vonult be a papság, melynek soraiban ott 
volt Scholtz Ödön ágfalvai esperes, Németh Károly 
lébényi esperes, Szabó József győri püspöki másod- 
lelkész és a mosoni egyházmegye papsága teljes 
számban Zimmermann János esperessel. Az ikta



256. oldal E V A N G  É L I K U S  É L E T 33-34. szám

tási szertartást Schrödl Mátyás Levél-i lelkész, 
egyhm. főjegyző végezte, majd Weltler Rezső lelkész 
mondotta el beköszöntő beszédét. D. Kovács Sándor 
püspök szólt ezután az egybegyűlt sokasághoz. Fi
gyelmeztette őket, hogy evangéliumi egyházunk sze- 
retetén kívül ne feledkezzenek meg — különösen e 
végváron — magyar hazánk szeretetéről. Ezután 
díszközgyűlés volt, amelyen az összes társadalmi 
egyesületek köszöntötték az új lelkipásztort.

— Halálozás. Dr. Meddig (Meining) Gábor, rend- 
örfelügyelő, budapesti egyháztanácsos váratlanul el
hunyt.

Zsigmondy Gábor, ismert zongoraművész 50 éves 
korában rövid szenvedés után elhunyt.

özv. Safáry Gyuláné sz. Kemény Ilona 75 éves 
korában Kiskőrösön tért nyugovóra.

özv. dr. Télessy Józsefné sz. Hering Anna Bu
dapesten 90 éves korában hunyt el, holttestét a 
szarvasi ó-temetőben helyezték nyugalomra

— Pótlás. D. Payr Sándor Liselotte hercegnőről 
írt cikkében az utolsó résznek az alcíme: »IV. Li
selotte és Rákóczi«. Tévedésből ez lapunk 29—30. 
számában a cikk elejéről elmaradt, ezért most pót
lólag közöljük.

— A bányai egyházkerület leánynevelő intézete 
Aszódon szeptember hó elején folytatja működését. 
Van 4 osztályú polgári leányiskolája és kellő tanuló 
jelentkezése esetén háztartási tanfolyama. Az intézet 
a volt Podmaniczky br. kastélyban van gyönyörű 
park közepén. Az intézethez bennlakás is tartozik. 
Bővebb felvilágosítást az igazgatóság készséggel ad.

— Özvegy uriasszonynál szépen bútorozott szo
bában csendes és kellemes otthont találhatnak közép- 
és főiskolás leányok. Esetleg ellátással is. Érdek
lődők forduljanak a Bpest-kelenföldi evangélikus 
lelkészi hivatalhoz. (Bp. XI., Lenke út 56.)

— Evang. Leányinternátus Budapesten. Az ev. 
egyház felügyelete alatt álló Fébé Ev. Diakonissza 
Egyesület hat éve fennálló, egyre bővülő s a fő
főváros központjában fekvő leányinternátusa (VIII., 
József-utea 4.) külön középiskolai növendékeknek (a 
Deák-téri ev. leánygimnázium és egyéb intézetek nö
vendékeinek) és külön főiskolai hallgatóknak meleg 
családi otthont és megbízható ev. keresztyén neve
lést nyújt. Az internátus diakonissza vezetése s 
diakonissza orvos felügyelete alatt áll. Egy tanárnő 
korrepetál a növendékekkel. Német nyelvtanítás in
gyen. Modern nyelvek és zongora tanulása lehetséges. 
Állandó felügyelet. Kíséret iskolába, templomba, sé
tára. Az ellátás kifogástalan. Minthogy az intézmény 
tisztán karitatív jellegű, az ellátási díj a minimálisra 
van szabva: ev. és ref. növendékeknek havi 70.— P, 
másoknak havi 90.— P. Indokolt esetben némi ked
vezmény. Jelentkezéseket elfogad az internátus ve
zetősége (Budapest, I., Hidegkúti-út 123/a. Telefon: 
1-645-73). — Az egyesület az internátussal kapcso
latban Otthont (Hospiz) is tart fenn átutazók részére.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A győri egyházmegye elnöksége pályázatot hir

det az ujmalomsoki lelkészi állásra. A szolgálat nyelve 
magyar. Az állás javadalma: természetbeni lakás 
belsőséggel; 97.44 P. készpénz; 10 q búza,; 23 q 
rozs; 26. kát. hold 253 öl lelkész-föld és ennek 
természetbeni megmunkálása; favágás és malomfu
var megváltása címén 41.76 P; 5 öl keményfa ter
mészetben, 4 öl keményfa napi áron megváltva; e r
szénypénz megváltása címén 15 P; stólák; esperes- 
ségi, gyűlési és lelkészértekézleti fuvarok. A Sza
bályrendelet 22. §-ának megfelelően felszerelt kérvé- 
i^yek 1936. szeptember 7-ig bezárólag küldendők be 
az esperesi hivatalhoz, Lébény, Moson m.

PÁLYÁZAT.
A pitvarosi ág. h. ev. egyházközség pályázatot 

hirdet ez év október hó 1-ével megüresedett hitok

tató-kántori állásra. A szolgálat nyelve: magyar és 
tót. Javadalom: 6 azaz hat kis hold (á 1100 négy
szögöl) szántóföld, 50 azaz: ötven métermázsa búza, 
50 azaz ötven métermázsa aprított tűzifa, 3 szobás 
lakás mellékhelyiséggel és kerttel, 1 drb. temetöföld 
kb. 1100 négyszögöl, stóla temetésnél 2 P, évi 120 
P. készpénz. Kötelességei: kántori teendőkön kívül 
az állami elemi népiskolában a hitoktatás (az V. és
VI. osztály kivételével), a jegyzői teendők végzése, 
az ifjúsági egyesületben való aktív működés, lelkész 
helyettesítése. Az elnökség felhívja a pályázókat, 
hogy képesítésüket, eddigi működésüket, erkölcsi és 
politikai magatartásukat igazoló okmányokkal ellá
tott kérvényüket »lelkészi hivatal«, Pitvaros, címezve 
1936 szeptember hó 1-ig nyújtsák be. Pitvaros, 1936 
évi augusztus hó 11. Elnökség.

PÁLYÁZAT.
A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-reálgimnázium- 

nál 1936. évi szeptember hó elején betöltendő latin
magyar vagy latin-angol szakos rendszeresített ren
des tanári állásra a szabályszerű illetményekkel 
ezennel pályázatot hirdetek. Pályázhatnak olyan ág. 
h. év. vallású okleveles tanárjelöltek vagy már ál
lásban lévő tanárok, akik a latin-magyar vagy a 
latin-angol nyelvből középiskolai képesítést nyertek. 
A pályázók a békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-reál- 
gimnázium kormányzóbizottságához intézett folya
modványukat, amelyben életkoruk, családi állapotuk, 
magyar állampolgárságuk, hazafias érzésük és meg
bízhatóságuk, végzett tanulmányaik, tanári képesí
tésük, nyelvismereteik és esetleges eddigi szolgá
latuk okmányokkal igazolandó, folyó évi augusztus 
hó 29-ig a reálgimnázium igazgatóságához küldjék 
be. — Dr. Sailer Vilmos reálgimn.. felügyelő-

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosít ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Tankönyvek, iskolaszerek bevásárlási forrása, 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése

Budapest IX., Ferenc-körút 19—21.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
rebe Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest. VIL. Damianich-u. 28;b. — F.: Farka« 1̂ ,
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vek. — Az egyházi törvénykezésről

EG Y H Á ZK Ö ZSÉG I BÍRÓSÁG.
Lapunk hasábjain most folyik a zsinati 

törvényjavaslatok anyagából a törvénykezési 
szakasz paragrafusai közül azok közlése, arae 
lyek új törvényt vagy bizonyos m értékű ú jí
tást jelentenek. Az egyházi törvénykezésre vo
natkozó szakasz a zsinati javaslatban 183 §- 
ból áll, teljesen hatály talan ítja  a régi egyházi 
alkotmány törvénykezési részét és annak he
lyébe kíván lépni.

Újításai közül elsősorban azt kell kiem el
nünk, hogy az eddigi egyházmegyei, kerületi 
és egyetemes egyházi törvényszéken kívül, 
mint legalsóbbfokú bíróságot egyházközségi b í
róságot léptet életbe, mely kisebb gyülekeze
tekben a presbitérjumból, nagyobb gyülekezetek
ben pedig 5—10 tagból, külön' választott egy
háztagokból áll. Míg a felsőbbfokú és eddig 
is működő törvényszékek az egyházközségek, 
egyházi alkalmazottak és egyházi tisztséget vi
selők ügyeiben ítélkeznek, addig a most be
állítandó egyházközségi bíróságok az egyház
tagoknak az egyházhoz való tartozással járó 
kötelességei, különösen a hűség megszegése 
tekintetében illetékesek.

Bizonyosan nagy érdeklődést fog kivál
tani a törvénytervezetnek az a szándéka, hogy 
az egyház iránti hűség megszegése, az egy
házközségben megbotránkozást okozó életmód, 
viszálykodás keltése, hanyagság az egyházi 
kötelesség teljesítésében és végül az egyházi 
hatóságok törvényes rendelkezéseivel szemben 
való ellenszegülés egyházi vétséget jelent és 
a bíróság az ilyen egyházközségi tagot meg- 
feddheti vagy bizonyos időre a választási jog
tól és a m egválasztás lehetőségétől megfoszt
hatja.

Akik e javaslat ellen gyorsan tiltakozni

akarnak, kétségtelenül elfelejtik azt, hogy a 
keresztyén egyházban mindig megnyilvánult a 
fegyelmezésnek olyan mértéke, mely az egész 
egyházi közösség érdekeit és Isten országa 
íöldi céljait tartotta szem előtt. A névleges 
tagságnak nincs jelentősége. Aki csak egy
házi adót fizet, de élete nem érdemli meg a 
keresztyén nevet, az száraz ág az egyház élő 
fáján. Maga a nagy szőlőműves mondotta azt, 
hogy minden vesszőt, amely nem terem, ki
metsz.

De a keresztyénség mai élete ezen a föl
dön mindennél jobban igazolja azt, hogy ko
moly keresztyénekre és hűséges egyháztagok
ra van szükség. Aki nincs velünk, ellenünk 
van. Még ha nem akarja, akkor is árt és 
kárt jelent. Krisztus ellen ma olyan konok 
és komoly küzdelemre fogtak össze mindazok, 
akik ellenkeznek az evangéliummal, akik más 
útakon keresik a társadalmi és egyéni boldo
gulást és akik csak földi életet látnak maguk 
előtt, hogy ennek az időnek nehéz próbáit 
csak erős hittel és erős hűséggel lehet meg
állni. Ennek a bíróságnak nem büntetésre 
kell törekedni, hanem megjavításra. Oltalmazni 
a gyengeségre hajlókat az eleséstől és a 
tévedteket az elszakadástól. Megerősíteni a 
Krisztusért küzdők táborát a Krisztus zász
lajával küzdő egyházakon belül.

Erősebb, öntudatosabb, küzdőbb és hűsé
gesebb egyház bontakozik ki előttünk, ha nem 
a mai, hanem arra a nemzedékre gondolunk, 
amelyikben már felébredt az egyházért való 
felelősség érzete. Nem abban látjuk tehát en
nek az új törvénynek a jelentőségét, hogy sok 
ítéletet és feddést hozzon, hanem abban, hogy 
minél kevesebbszer legyen rá szükség.
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A vádlottak padján.
CFolytatás.)

Mennyi »magyar áldást« tudnék még felemlíteni, 
amit a G. A. E. a felsőlövői evangélikus intézet által 
küldött nékünk magyaroknak.

Hadd említsek még egyet, boldogult Hőllig Ká
rolyt, a felsőlövői intézetnek igazgatóját. Ennek ta
nítványai széles ez országban nemcsak német, ha
nem törzsgyökeres magyar gyülekezetben is, 
pl. Debrecenben, Miskolcon, Budapesten a magyar 
kultúra zászlóvivői lettek. Unokái pedig lelkészi, ta
nán és tanítói » oályán, mint elsőrangú lelkipász
torok, pedagógusok S százszázalékos magyar embe
rek működnek ezidőszerint is.

Felsőlövő példáját követte Sopron s a német- 
országi G. A. E. segítségével közel 80 évvel ezelőtt 
tanítóképezdét alapított. Az alapítók élén Pálfy Jó
zsef, Király József Pál, Kolbenheyer Mór álltak, 
mindhárman a G. A. E. magyar munkásai is.

Kolbenheyer Mór volt köztük a német szárma
zású, ő vette át Wimmer szerepét s közvetítette 
a G. A. E. segélyeit. Ez a Kolbenheyer fordította 
le németre Toldi-trilogiáját. A fordításról maga 
Arany János is nagy elismeréssel szól. Kolbenheyer 
fordította le Toldi Ferenc irodalomtörténetét is, s 
egyike volt azoknak az íróknak, akiknek nagy ér
demeik vannak a magyar irodalomnak a külfölddel 
való megismertetésben. A szabadságot dicsőítő be
szédeiért, költeményeiért 1848 december 20-án el
fogták az osztrákok, Béesbe és később onnan Po
zsonyba vitték, ahonnan csak 1849 tavaszán került 
vissza Sopronba. (Lásd Német Sári: Kolbenheyer
Mór fogsága című cikkét a Soproni Hírlap 1936. jú
nius 28-iki számában.)

Kolbenheyer Mór lelkészkedése idején kellett az 
akkor még nagyrészt német nyelvű gyülekezetnek 
szavaznia, hogy elfogadja-e az osztrákok által sok 
anyagi előnnyel kecsegtető »Pátens«-t. Szem- és fül
tanuktól hallottam, hogy az egész nagy gyülekezet
ben összesen ketten szavaztak a Pátens mellett, a 
többi mind a Pátens ellen.

De hát azt mondhatná valaki, hogy a G.A.E.-nek 
ezen magyarországi barátai és munkásai mellett, a 
G.A.E.-nek németországi munkásai voltak pánger- 
mánok.

A németországi G.A.E. megalapítója, Grossmann 
Keresztély Frigyes ifjúkori barátai a jénai egyetemen 
a magyar diákok voltak.

A németországi G. A. E.-nek első főtitkára: 
Dr. Kriegern megtanult magyarul.

A G.A.E. vezetősége a legbarátságosabb viszony
ban állt a magyarországi Gyámintézet megalapító
jával, a nagy Székács Józseffel, »az ország papjá
val« s annak utódaival mind e mai napig.

A németországi G. A. E. második elnöke: Dr. 
Hoffmann Ewald a magyarországi gyámintézet meg
alakulása alkalmával meleghangú levélben örömmel 
köszöntötte, mint idősebb testvér a fiatalabb testvért.

A harmadik elnök: Dr. Fricke Gusztáv Adolf 
annyira megtalálta az útat a magyarok szívéhez, 
hogy jubileuma alkalmával a nevét viselő emléklap
nak majdnem a felét a neki »oly annyira kedves 
Magyarország adta«, ő1 is s utóda, Dr. Pank Oszkár 
szuperintendens többször jártak itt Magyarországon.

1922-ben először vettem részt, mint az egyetemes 
Gyámintézet egyházi elnöke a G.A.E. nagygyűlésén 
Erlangenben. Bemutatkoztam az akkor már rég ki- 
érdemült elnöknek, Dr. Pank Oszkárnak is. Mikor 
megtudta, hogy soproni lelkész vagyok s hogy mi 
soproniak népszavazás révén megmaradtunk Ma
gyarország kötelékében, azt mondta: »Remélem, hogy 
teljesen és egész szívvel maradtak meg Magyaror
szág mellett?« Mikor kérdésére igen-nel feleltem, 
így folytatá: »Ez a helyes, ezt kívánja a német 
hűség és becsület. Kétszer voltam Magyarországon 
és mindig örömmel gondolok arra vissza. Köszöntőm

szép hazáját, nemes népét és mindazokat, akik hí
ven munkálkodnak az Ur szőlőjében.«

1912-ben abban a szerencsés helyzetben voltam, 
hogy mint pinkafői lelkész résztvehettem a G.A.E. 
poseni nagygyűlésén. Dr. Hartung Brúnó lipcsei 
szuperintendens állt akkor a központi vezetőség élén. 
Volt alkalmam vele szólhatni. A legbarátságosab
ban fogadott s egyetlenegy szóval sem mondott 
olyat, amely pángermánisztikus törekvéseket csak 
sejtetett volna! Pedig nevem után ítélve, biztosan 
tudta, hogy őseim nem a Vereckei-szoroson át jöt
tek be Magyarországba. Amikor őt a magyarhoni 
Gyámintézet megbízottja: Fámler G. Adolf torzsai 
lelkész, bányai egyházkerületi elnök üdvözölte, a 
következő szavakkal válaszolt: »Amennyi hét van 
egy esztendőben, annyi esztendő köt össze bennün
ket a magyar evangélikus Gyámintézettel. Köszön
jük a Gyámintézetnek, hogy nem feledkezik meg 
rólunk, köszönjük az igen tisztelt szónoknak, dél
magyarországi hűséges munkatársunknak, aki má
sok előtt hordozója ennek a közösségnek, az er
ről való bizonyságtételét.«

Ugyancsak ott Posenben, Hartung szájából a kö
vetkező kijelentést is hallottam: »Mi nem képezünk 
nemzetségi egyesületet, ép úgy, mint a Krisztus
ban gyökerező evangélikus nép nem ismer nemzeti
ségi ' határokat. Lengyel testvéreink, akiknek nyel
vét Isten szintén az evangélium számára teremtette, 
bizonyságot tehetnek arról, mily különös szeretet
tel vesszük őket gondjainkba.«

Az 1901. évi kölni nagygyűlésen, amelyre a 
»Szabadság« cikkírójára hivatkozik, Hartung — mint 
azt a G.A.E. központja jelenti — semmiféle olyan 
kijelentést nem tett, amely a vád valódiságát iga
zolná. Ezen a gyűlésen különben ott volt egyetemes 
Gyámintézetünknek akkori egyházi elnöke, a ma
gyarságáról híres Dr. Baltik Frigyes püspök, aki, 
ha ilyen kijelentés elhangzott volna, azt bizonyára 
nem hagyta volna szó nélkül. i

Ami a »Los von Rom« (el Rómától) mozgalmat 
illeti, arra nem kívánok kitérni, minthogy az nem 
tartozik ránk magyarokra. Azt azonban mondhatom, 
hogy a G.A.E.-i körök ennek a mozgalomnak po
litikai rugóit nem helyeselték. Az viszont természetes, 
hogy a vallási meggyőzödésbő.lí a római katolikus egy
házból az evangélikus egyházba áttértek gondját a 
G.A.E. felvette. Mutassa meg a »Szabadság« azokat 
a róm. kát. testvéreket, akik azokat, akik az evan
gélikus egyházból a róm. kát. egyházba tértek vagy 
áttérnek, ne támogatnák belföldön is, külföldön is.

Hartung utóda D. Dr. Rendtorff Ferenc lipcsei 
egyetemi tanár. Amikor Rendtorff még nem is volt 
a G.A.E. elnöke, már járt Magyarországon. Többek 
közt megfordult akkor Hernádvécsén is. Az akkori 
o ttani' lelkész, most orosházai főesperes-lelkész, Ko
vács Andor erről a látogatásról a következőket írja:«

»Rendtorff érdeklődött az egyházközség minden 
dolga iránt. A lelki és az anyagi élet minden körül
ményeire nézve tájékoztatta magát. Megkérdezte 
még azt is, hogy prédikációimat ki szoktam-e dol
gozni. Megnézte a repedezett falu kis templomot, 
a régi, szűk, roskadozó paróchiát, annak környékét 
s belátta, hogy a 30 politikai községre kiterjedő s 
300 lelket számláló 'erőtlen gyülekezetnek épületeit 
rendbeszedni csupán a magunk gyenge erejével a 
lehetetlenséggel határos dolog. "Még az istállóba 
is benézett, figyelmét semmi sem kerülte el. Látszó
lag élvezetesen hallgatta az én recsegő, gondolatok
ban talán bővelkedő, de a kifejezéseket tekintve 
eléggé döcögős német beszédemet. Megértettük egy
mást. Megkértem őt, mint a G.A.E. akkori főtitkárát, 
hogy templomunk renoválására s paróchia építésére 
nagyobb segélyt eszközöljön ki gyülekezetemnek. 
Készségesen megígérte a támogatást és fényesen tel
jesítette is. Beküldtük kérvényünket a G.A.E.-hez és 
a kabinet irodához. Utóbbi helyről nem jött semmi, 
de a G.A.E. részéről gyönyörű adományt juttatott 
Hernádvécsének Rendtorff. Elküldötte a schleswig- 
holsteini főegylet 1895. évi gyűjtésének egész össze
gét, 5407 márkát. Ez összegből renováltattuk a
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templomot és építettük a faluhelyen ritka szép, ma- 
gas dombon álló paróchiát. Ez összegen kívül minden 
karácsony este és minden tavasszal rendes segélyt 
kapott az egyház és a lelkész. Abban a "kis gyüle
kezetben Rendtorff neve kitörölhetetlenül bélé van 
írva minden szívbe. A hernádvécsei paróchiának min
den köve Rendtorff nevéről beszél. Én is hálásan em
lékezem reá. Neve előttünk fényben ragyog. Isten 
éltesse! Isten áldja őt!«

Amikor 1922-ben az erlangeni G.A.E. nagygyű
lésén, mint egyetemes gyámintézeti egyházi elnök 
köszönthettem s ünnepi ajándékul az akkor ugyan
csak nem nagy értékű 10.000 koronát átnyújtottam, 
Rendtorff így válaszolt: »Szinte megszégyenítő ránk 
nézve az önök ajándéka, mert a háború egyetlen 
egy országot és népet sem tett annyira tönkre, mint 
az önök országát és népét. Néhány héttel ezelőtt 
Erdélybe utazva, láttam Budapesten azt a négy szob
rot, amely híven és megkapóan szól hazájuknak, né
püknek vértanúságáról, láttam aztán odébb a nagy 
szárazság folytán kiégett mezőket, s tudom, hogy 
mindennek következtében önök is nehéz gazdasági 
viszonyokkal küzdenek. Azért kétszeresen drága né- 
künk az önök ajándéka. A G.A.E., mint a múlt
ban, úgy a jövőben is, osztatlan s egyforma szere
tettel kívánja a magyarhoni gyülekezeteket támo
gatni, legyenek azok magyar, szláv vagy német 
anyanyelvűek. S épp úgy kívánja az ön szűkebb ha
zájának gyülekezeteit is támogatni, akár Magyarorszá
gon, akár Burgenlandban legyenek is azok.«

S hasonló szellemben beszélt minden alkalommal 
Magyarországról, s tanukkal tudnám bizonyítani, hogy 
Rendtorff mily elragadtatással beszélt hazánkról, ami
kor 1930-ban Sopronban járt s mennyire erőt vett 
rajta a meghatottság, mikor látta, mily szeretettel 
csüng a magyar nép kormányzóján.

Két évre rá egyetemes Gyámintézetünk Buda
pesten megünnepelte a G.A.E. 100 éves jubileumát. 
Akkor nálunk járt a G.A.E. főtitkára, Dr. Geissler 
Brúnó. Ünnepi ajándékban akartuk öt részesíteni, 
s kértük, hogy jelöljön meg valamit, amit szívesen 
íogad a magyar Gyámintézettől. S mit választott 
Geissler? Az volt a kérése, hogy Csók István ma
gyar festőművész: »Urvacsorázás« c. képének re- 
producióját adjuk át néki emlékül. Azóta ez a szép 
magyar motívumú kép díszíti Geissler otthonának 
falát. Azt hiszem, ez sem vall pángermánizmusra 
a különben igen erős öntudatú német férfiúnál.

A múlt év őszén itt járt nálunk a G.A.E. fő- 
megbizottja: Dr. Kubitz Frigyes, Lipcse város nyug. 
polgármestere. Üdvözlésünkre válaszolva, kifejezés
re juttatta, hogy a G.A.E. ma is még a nyomjorú- 
ságot enyhíti. Különös nyomatékkai hangsúlyozta, 
hogy a G.A.E.-t ebben a munkájában nem vezeti 
semmiféle politikai cél, hanem egyesegyedül a fe
lebaráti, hittestvéri szeretet.« »Távol áll tőlünk — 
mondá —, hogy a külföldi szervezeteknek előírásokat 
adjunk, vagy pedig külföldi szervezetünk államhü- 
ségét és hazaszeretetét befolyásoljuk. Hitben és ha
zaszeretetben egyaránt hűséget kívánunk. Ez a mi 
jelszavunk. S meg vagyok arról győződve, hogy mi
nél erősebb a hithüségünk, annál mélyebb s igazabb 
a mi ragaszkodásunk hazánkhoz s nemzetünkhöz.« 
(Folytatjuk.) Z i e r m a n n  L a j o s .

Szeptember másodikára.
Jelentenek-e az ú. n. történeti évfordulók 

a lelki élet szám ára is valamit? Nevezetes ese
mények emléknapjain a parádés ünnepségek, 
felvonulások kápráztató fénye és sok frázisa 
mögött a lelki élet melege munkál-e, vagy az 
üzleti szellem fürgesége, mely m eglátja és k i
tűnő érzékkel használja ki az ösztönéleten alig 
túlemelkedő tömeg demonstráció-éhségét?

A keresztyénség ünnepének hirdetjük Bu
da visszavételének harmadfélszázados forduló
ját. Talán nagyobb és pompásabb az ün
nepi fény, m int a három év előtti, bécsi ün
nepségeken, Bécs felszabadításának évforduló
ján volt. De vájjon bensőségesebbek, vájjon 
egyetemesebbek-e a mi mostani megemlékezé
seink? Három év előtt nem egyszer hangzott 
fel panasz a bécsi protestáns templomok szó
székein, hogy a keresztyénség ünnepnapjaiból 
katolikus ünnepi hetet csináltak. Ezen az ün
nepi héten jelentkezett először pregnánsan az 
a felfogás, amely az »osztrákság«, az osztrák 
lélek nélkülözhetetlen elemének, szinte con
ditio sine qua non-jának a katolicizmust jelen
tette ki.

Egyáltalán nem véletlen, hogy a katoli
kus ébredés ilyen történeti motívumokkal fo
nódik egybe. M ondhatjuk ezt akkor, ha a m a
gyar történetírás modern irányzatát tartjuk  
szemünk előtt, Kétségtelen, hogy a m agyar k a 
tolicizmus renesszanszában nagy része volt a 
m agyar történetírás újjászületésének is. A múlt 
tényeit újra értékelő historikusok tollán külö
nösképen a X V II—XV III. század arculata ka 
pott új színeket, új vonásokat. A m agyar tö r
ténelem olvasói úgy tudják, hogy a török k a 
taklizm a után M agyarországot »Mária orszá
g áév á  építő jezsuita történetfilozófia a la
kíto tta ki az igazi, a m agyarság egészét szem 
előtt tartó, nagyimagyar szemléletet, szemben 
a hagyományos partikuláris, erdélyi politika 
»kismagyar«-nak mondott gondolkozásmódjával. 
E szemlélet szimbólumaivá lettek a Budát bevevő 
kongreganista seregek zászlai. A historikus tol
la az ő győzelmük emlékével együtt a modern 
katolikus öntudat elemeit tette eleven erőkké 
a m agyar katolikusok lelkében. És ha a M á
riás zászlók a harmadfélszázados évfordulón 
ott lengenek Buda vára ormain, akkor ez nem 
csak parádé, hanem lelki, m ert emlékezéssel 
m egelevenített, cselekvésre indító erők jelképe 
lesz.

A XVI. század végén csaknem teljesen 
protestáns M agyarország a XVII. században 
ismét katolikussá lett. Az ellenreformáció le
győzte a reformátorok m ozgalm át.^Ennek a 
ténynek m inálunk a vallásin túlenW kedő, po
litikai jelentősége volt. A véletlen úgy akarta, 
hogy az ország in tegritását a M ária k irálysá
gát emlegető Habsburg-koncepció állítsa hely
re és hogy Buda felszabadításával egy időben 
teljesedjék be a kism agyarnak /nevezett e r 
délyi politikát képviselő evangélikus Thököly 
végzete. Ki emlegeti ma, hogy Thököly p á rt
hívei nagy számmal hagyták el seregét és 
álltak a Budát vívó csapatok közé? Ki gon
dol ma arra , hogy a török birodalom ereje a 
a XVII. század végén m ár erősen hanyatlóban 
volt s alig néhány évtizedbe tellett volna, míg 
a m agyar nemzet önerejéből is szabaddá lehet. 
S vájjon kism agyarnak neveznők akkor is az 
erdélyi elgondolást? És ha most ezt felemlít
jük, nem elismerésünket és hálaérzetünket ki-
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vánjuk csorbítani a felszabadítók ezreivel 
szemben, akik valóban egy pusztuló o r
szágot m entettek meg a magasabb élet szá
m ára. Csak a rra  m utatunk rá, hogy a szeren
csésebb, a győztes véleménye — mint m in
dig is — igazsággá s a megújult történetszem 
léleten át a modern m agyar katolicizmus lelki 
alkatának építő kövévé, jelenformáló-energiává 
lett.

És milyen lesz a m agyar protestantizmus 
ünnepe Budán? Részt vesz-e a lélek ünnepében 
az a protestantizm us, amelyről szüntelenül hall
juk még ma is, hogy igazi sikereit a török 
elnyomásnak, kultúrarom bolásnak köszönhette. 
Elevenén élnek-e a protestáns lélekben azok 
az értékek, amelyek az ősi vár felmentésével 
válhattak csak igazán valóra? M inálunk a ka 
tolicizmus a m agyarság egészének, in tegritá
sának, a nagym agyar koncepciónak jelszavával 
arato tt sikereket. A katolikus szemléletű tö r
ténetírásban klasszikusan nyilvánul meg az a 
modern, történetfilozófiai felismerés, amely 
nem lát lezárt múltat, csak a jelenen épülő jö
vőt, hanem célok szoros összefüggését, egész 
életfolyamatokat, melyek igazi erejét az öntu
datfolytonosság adja meg.

M iért lett a modern történetírás m érle
gén kism agyarrá az erdélyi gondolat, a Thö- 
kölyék célkitűzése? A liberalizmus korában tú 
lontúl megszoktuk bennük a szabadsághősöket 
tisztelni. A liberális történetírás tükrében hő
söknek tűntek fel, akik a »libertás« egyetemes 
emberi eszm ényéért küzdöttek. A szabadelvű 
gondolkodás alkonyával azután homályba vesz
tek azok az értékek, m elyeket alakjukon ez az 
egyoldalú történetszem lélet örökített meg. A 
modern történetírás, csaknem kizárólag kato- 
tolikus részről indulván el, m ár beállításánál 
fogva is a nyugati m agyarság m últját igyeke
zett modern m egvilágítása helyezni. A szabad
sághős m agyarokról pedig átvette a korábbi 
történetírás m egkritizált képeit, amelyekből 
így kim aradt mindaz a vonás, mely a nyugati 
m agyarokat a mai m agyarság szám ára n a 
gyokká, a bennük m egtestesült eszméket ma is 
ható energiákká teszi. K ár volna vádolni a 
m agyar p r^es tán s  történetírást, hogy elmulasz
totta nagwjái emlékének új szempontú felújí
tását, még inkább hiábavaló lenne számonkérni 
a m agyar közönségtől, hogy m iért lát ma is 
még csak szabadsághősöket Erdély fejedel
meiben s politikai elgondolásaik örököseiben 
és m iért nem veszi m ár észre, hogy ezekben 
is ott élt — talán erősebben, m int sok más 
m agyarban, talán intenzívebben, m int egyéb 
eszményeik — az egyetemes m agyarság, az 
integer M agyarország nagym agyar gondolata.

A jubileumi ünnepségek nem lehetnek 
számunkra üres parádék, hiszen ennek a jubi
leumnak a fénye élő m agyar sorskérdésekre 
világít rá. Ott a helye a m agyar protestánsok
nak is az ünneplők tömegeiben. Nemcsak pro
testáns, de egyetemes m agyar érdek is, hogy 
mindazokat, akiknek őseiről azt mondják, hogy

valaha más útakon jártak, a m indannyiunk
ban élő, közös cél gondolata legalább e har- 
madfélszázad múltán szorosan egybeforrasszon 
a szerencsésebb eszme örököseivel. Ha ott len
genek is a M áriás zászlók Buda ormain, nem 
hirdethetik azt, hogy egyedüli jogos szimbólu
mai az égyetemes m agyarság gondolatának. 
A Regnum M arianum harcosai nem láthatnád 
a m agyar protestantizm usban a m agyarság 
életének kialakításánál mellőzhető impondera- 
bilet. Kétszázötven évvel ezelőtt az ő elgon
dolásuk győzött, de nem szabad elfeledniük, 
hogy ha Tliökölyék útjai egészen mások vol
tak is, céljaik hajszálnyira egyeztek a nyugati 
m agyarság céljaival s ezek közös végpontja az 
önálló, integer M agyarország volt. A célösz- 
szefüggések világos tudata adja meg m ind
annak szoros kapcsolatát, amit m últra, jelenre 
és jövőre darabolva szeretnek látni az embc 
rek. Az egyetemes, hosszú idők m unkájaként 
eggyéformált m agyarság gondolatát csonkítaná 
meg az a felfogás — eredjen katolikus, vagy 
protestáns részről —, amely más utakon, de 
azonos célok után járó ősök emlékének a kései 
utódok lelkében való egybeolvadását jpróbálná 
megakadályozni. Ezt a csonkaságot nem tud
ná elviselni a jnagyar jövendő!

Dr. Kring Miklós.

Szórványkérdésekről.
i i .

A frikai útjában egy utazó észrevette, hogy 
a gyerm ekek különleges kavicsokkal játsza
doznak. A legnagyobb kavicsot pár fillérért 
megvette, hazavitte s kicsiszoltatta. A leggyö
nyörűbb gyém ántnak a tulajdonosa lett így. Az 
értékes lelet után valósággal megrohamozták 
azt a környéket és nagy terjedelmű gyémánt- 
mezőket találtak.

K iaknázatlan gyémántmezőink nekünk is 
vannak, amelyeket szintén be kell állítanunk 
a szórványgondozás szolgálatába. K iaknázat
lan gyémántmező az a rengeteg elhasznált val
lástankönyv, amelyet evang. iskolás gyerm e
keink a vizsgák után évenként félredobnak, 
vagy az egyes családok hulladék-papirosként 
elhasználnak. Óriási gyémántmező ez, amelyet 
a jövőben ki kell aknáznunk’ a szórványokon lé
vő gyerm ekek ellátására. A Csanád—csongrádi 
Ev. Egyházmegye Gyámintézete a következő 
indítványt fogadta el és terjeszti fel a felette
sekhez elfogadtatás céljából: »A gyermekek, 
iskolások között szokásban van gyámintézeti 
gyűjtést eszközöíni. A jövőben a gyűjtések 
m egejtésekor fel kell hívni az iskolás gyerm e
keket, hogy a Gyámintézet céljaira ajánlják 
fel, akik tehetik, elhasznált hittankönyveiket, 
valamint az otthon lévő elhasznált hittanköny
veket is szedjék össze és a rendes gyűjtéssel 
egyidőben juttassák el a Gyámintézetek elnök
ségeihez. Évenként több száz szórvány-gyerme-
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két látna el így a Gyámintézet vallástanköny
vekkel.« — Hogy könnyen megvalósítható 
ez az indítvány, mutatja az, hogy e sorok 
írója évek óta egy fővárosi vallástanártól kap
ja a szórványokon lakó evang. gyermekek sza
rná ra az elhasznált valláskönyveket, számsze
rűit 30—40 clrb-t. De ugyanattól a szórvány
harcos vallástanártól tudom, hogy szórványai
mon kívül még egy gyülekezetei lát el használt 
valláskönyvekkel. — Amit meg lehet való
sítani egyes esetekben, miért ne lehetne meg
valósítani országszerte? — A szórvány gyüle
kezetek a Gyámintézettől kérvényeznének val
lásiam könyveket, amely vallásiam könyvek
ből egyházi kölcsönkönyvtárat létesítene az 
illető gyülekezet és év elején kikölcsönözné 
díjmentesen a szórványokon lévő evangélikus 
gyermekeknek, tanév végén viszont össze
szedné.

Ugyancsak a szórványokon lévő iskolás
gyermekek valláskönyvekkel való ellátását cé
lozza az az indítvány is, hogy a szétosztásra 
kerülő szórvány-segély bizonyos százalékáért 
a felettes Gyámintézetek vásároljanak vallásta- 
ni könyveket a szórványok számára. Ha nagy 
tömegben vásárolják, igen olcsón jutnak hoz
zá. Fontos, hogy minél több könyv kerüljön 
szétosztásra. Az egyes szórvány- és misszió
központok jelentsék be igényeiket a hittan- 
könyvekre. Felettes hatóságok pedig ellenő
rizzék, hogy tényleg megfelelő helyre jutnak-e 
az igényelt hittankönyvek.

Ez indítvány indokolt voltát mutatja az, 
hogy egyházmegyénk egyik most alakult misz- 
sziói pontjának 107 elemi iskolás gyermeke 
közül csupán mintegy 10 gyermeknek van 
valláskönyve, a többinek egyáltalában nincs. 
Nem gondolnám, hogy nagyon elszigetelt je
lenség lenne ez a szórványokon.

A gyémántmezők kiaknázatlanok, igyekez
zünk azokat kiaknázni és szórványaink javára 
fordítani. f íe n k ó c z i  D á n ie l .

Éneklő kövek.
Közel négy évtizeddel ezelőtt, amikor ép ilyentájt 

búcsút mondtam a tübingeni egyetemnek, hazafelé 
tartva kiszálltam Németország és Svájc határán s 
felmentem a 700 méter magasságú Hohentwiel hegyre.

Gyönyörű kilátás nyílik onnan a Bodeni tóra és 
az Alpokra.

A hegy tetején várromok köszöntik az embert.
A 30 éves háborúban még fontos szerepet ját

szott a vár. Később államfogház lett, amelyben 
többek közt a mély vallásosságáról, egyúttal hajt- 
hatatlanságáról híres államférfiú: Moser János Ja
kab 5 évig súlyos várfogságot szenvedett. A szebb- 
nél-szebb énekversek voltak az ártatlanul szenvedő, 
szókimondó férfiúnak vigasztalói éjjel és nappal. 
Koppantójával, hamvvevö ollójával ezernél több szép 
éneket vésett a börtön falára, köztük kedvenc ének
versét:

»Krisztus vitéze nem remeg, Sötét éj, Száz ve
szély nem ijesztheti meg; Mennyben ragyog ko
ronája, Bátran áll, Bár halál Sújtson is le rája.« 
(377. ének 6- v.)

Van azonban ennek az egészen különálló Ho
hentwiel hegynek egy másik nevezetessége is.

A hegy tele van zöldes-szürke Phonolit-kövek- 
kel, az ú. n- éneklő kövekkel. Ha az ember kezébe 
vesz ilyen kődarabot s gyengéden megkoppantja, 
énekhangot ád, ezért is nevezik »éneklő kőnek.« 
Ezzel a kővel építenek ott a romok helyén új épü
leteket.

Magyarhoni evangélikus egyházunknak is sok régi 
gyülekezete, mely egykor erős vára volt az evan
géliumnak s melyekben a hitvalló ősök éltek, szen
vedtek és meghaltak, romokban hever. Mások el
szegényedtek s a legnagyobb nyomorúsággal küz
denek. Segíteni kellene rajtuk- Újból kellene építeni 
Sión kőfalait. Talpra kellene állítani s hegyen épí
tett várossá kellene megint tenni sok eklézsiát.

Ámde ez csak úgy lehetséges, ha egyházunk tag
jai mind élő tagok, »élő kövek« lesznek. Ez vi
szont csak úgy lehetséges, ha azok az »élő kövek« 
éneklő kövek lesznek: hangot adnak mikor az ember szí- 
vük-lelkük ajtaján kopogtat, ha lelki házzá épülnek s 
olyan áldozatokkal áldoznak, amelyek kedvesek is
tennek a Jézus Krisztus által. (I- Péter 2:5.)

A Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet, mint 
esztendőkön át, ezidén is gyengéden szeretne kopog
tatni az »élő kövek« szívén-lelkén s szeretetadományt 
kérni az ú. n- »központi gyűjtésre«. A begyült ősz- 
szeggel azután egy különösen szegény gyülekezeten 
akarna nagyobb adománnyal segíteni. Jó néhány 
száz levelet bocsátunk ki, hogy a posta elvigye kü
lönösen azokhoz, akikhez a tavaszi kérelem., a házi 
gyűjtés kérelme nem jutott el.

Evangélikus Testvérünk! Tekintsd ezt a levelet, 
mely előtted fekszik, szerény, gyengéd kopog
tatásnak szíved-lelked ajtaján. Légy »élő kő, légy 
»éneklő kő«, mely megérzi a hittestvéri szeretet 
kopogtatását. Hozz olyan áldozatot, mely kedves Is
tennek a Jézus Krisztus által. Engedd, hogy beleépít
sünk a »lelki házba«, hogy az Ur megváltottál 
megtérhessenek és ujjongás között Sionba jöhes
senek; és örök öröm fejükön, vigasságot és örömöt 
találjanak; és eltűnjék a fájdalom és sóhaj. (Ésaiás 
35:10.)

Sopron, 1936 augusztus 16-án.
Ziermann Lajos s. k- 

a magyarhoni G. A- Gyámiintézct 
egyházi elnöke.

Gyámintézetünk egyházi elnökének kérését a ma
gunkévá tesszük s azt hittestvéreink szíves figyel
mébe s áldozatkész szeretetébe ajánljuk. »Központi 
gyűjtés címén eddig 1.) 817.50 P; 2 ) 360 P; 3.) 834 P;
4.) 300P; 5.)~540P; 6.) 436 P gyűlt össze. Ezen 
összegeket az Egyetemes Gyámintezeti közgyűlés a 
következő gyülekezeteknek adta: Komádi, Tatabány, 
Nagyvázsony; Vác, újból Komádi, Tatabánya, Fel- 
sőgalla, Zalaegerszeg és több bányakerületi gyüle
kezet. Az idén egy dunáninneni s egy tiszakerüléti 
gyülekezetnek jut majd a központi gyűjtés, melyre 
az adományokat a Magyarhoni Evangélikus Gusztáv 
Adolf Gyámintézet pénztárába (Budapest, IV., Deák- 
tér 4.) kérjük beküldeni-

Hittestvéri szeretettel
báró Feilitzsch Berthold s. k- 

a magyarhoni G. A- Gyámintézet 
vil. elnöke-

Sárkány Béla s. k. Dr Tomcsányi Vilmos s. k.
bányakerületi gyámintézeti egyházi, ill. világi elnökök.
Schölte Ödön s. k. Sárkány Béla s. k.

dunántúli, Dr. Tomcsányi Vilmos s. k.
bányai,

Dr. Dómján Elek s. k. Prohradszky János s. k.
Pazar István s. k. Laszkáry Gyula s. k.

tiszai, dunáninneni,
egyházkerületi gyámintézeti egyházi és világi elnökök.
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Az egyházi törvénykezésről 
szóló zsinati javaslat.

(Folytatás.)

AZ EGYHÁZHOZ TARTOZÁSSAL JÁRÓ HŰSÉG 
ÉS KÖTELESSÉG MEGSZEGÉSE.

175. §.
A bíróság megfeddi az egyház fegyelmi bírás

kodása alá nem eső azt az egyháztagot, aki:
1. magaviseletével, vagy akár egyes cselekede

tével is az egyház iránt tartozó hűséget megszegi;
2. a vallásos, vagy általában az erkölcsös ér

zést sértő életmódjával, vagy magaviseletével az 
egyházközségben megbotránkozást okoz;

3. az egyházközségi tagsággal járó kötelessé
geinek teljesítésében megátalkodottan hanyag;

4. az egyházközség, vagy más egyházi testület 
békéjét viszálykodás keltésével, vagy szításával meg
háborítja;

5. az egyházi hatóság törvényes rendelkezései
nek, vagy intézkedéseinek konokul ellenszegül, vagy 
az egyházi hatósággal szemben egyébként botránko- 
zást okozó módon tiszteletlen.

A bíróság a vétség súlyához mérten a vétkes 
egyháztagot a választási jogtól és a megválasztás le
hetőségétől legfeljebb öt év tartamára megfoszthatja.

176. §.
Az előbbi §-ban meghatározott vétség miatt az 

ügyet csak akkor kell az egyházi bíróság elé vinni, 
ha előbb az egyházközség lelkésze, majd az elnök
ség eredménytelenül fáradozott azon, hogy az egy
háztagot szeretettel, a rábeszélés és meggyőzés esz
közeivel s jóakaratú intéssel belátásra és helyes ma
gaviseletre térítse.

A lelkész, vagy az egyházközség elnöksége eb
ben a munkájában a presbitérium tagjainak, vagy 
más egyháztagoknak a közreműködését is igénybe 
veheti. <

A lelkész, ha fáradozása sikertelen maradt, az 
ügyet az egyházközségi bíróság elé terjeszti.

Az egyházközségi bíróságot az elnökség hívja 
össze s a tárgyalásra megidézi az egyháztagot, aki 
ellen a panasz felmerült.

A tárgyalás nem nyilvános. A lelkész ismerteti 
az ügyet, utána meghallgatják a panaszlottat, — 
amennyiben szükséges — a tanukat s a tárgyalás 
berekesztése után a bíróság zárt ülésben határoz.

A vétséget megállapító ítélet ellen a vétkesség 
megállapítása és a büntetés kiszabása miatt fel
lebbezésnek van helye az egyházmegyei törvényszék
hez. Az egyházmegyei törvényszék ítélete ellen to
vábbi fellebbezésnek az egyházkerületi törvényszék
hez csak annyiban van helye, amennyiben büntetésül 
a választási jogtól és a megválasztás lehetőségétől 
megfosztást mondották ki.

177. §.
Ha a feddésre ítélt egyháztag az ítélet kihirde

tésekor nyomban nem jelent be felebbezést, az ítélet 
jogerőre emelkedik s a feddést a bíróság lelkész
elnöke megfelelő komoly formában a bíróság színe 
előtt megteszi. í

Ha az elítélt egyháztag huzamos kifogástalan 
viselkedésével magábaszállásának és megjavulásának 
kétségtelen bizonyítását adja, a lelkész indítványára 
az egyházközségi bíróság az ítélet jogerőre emelke
désétől számított öt éven belül kimondhatja, hogy a 
feddő, illetőleg a választási jogtól és a megválasztás 
lehetőségétől megfosztó ítélet hatályát feloldja. Ez 
ellen az ítélet ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(Folytatjuk.)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁN! 13. VASÁRNAP.
Lukács ev. 10:23—37.

Az örök élet törvénye a szeretet. Jézus olyan 
határozottan és mindig egyformán tanította ezt, hogy 
az ő követőinek a vérében és lélegzetvételében kel
lene ennek a törvénynek lenni.

Éppen ilyen határozottan és szétválaszthatatla- 
nul kell ismerni erről a szeretetröl azt, hogy benne 
összeköttetett Isten szeretete és az emberek sze
retet e. Nem szabad az egyiket a másik nélkül érezni, 
va(JU gyakorolni. Tevékeny és nagy jóság csak hívő 
szívehben lehet őszinte és éltető. Bátor és erős hit 
nem lehetséges emberszeretet önkéntelen érzéséi és 
cselekedetei nélkül. Aki igazán hisz a mennyei Atyá
ban, annak szívből szeretnie kell embertestvéreit, 
bármily nehéz az néha. Aki hozzátartozóin túl is 
szeretni tud igazán jóságos érzéssel másokat, an
nak hite folytonos erősítéseket nyer. íme, Jézus 
együtt szerette Atyját és az embereket. Cselekedő 
ezt te is és élni fogsz.

—  B a l t a z á r  D e z s ő  h a l á l a .  A magyarországi re
formátus egyháznak igen nagy gyásza van: a ti
szántúli egyházkerület püspöke, az egyetemes kon- 
vent lelkészelnöke, Baltazár Dezső, 65 éves korá
ban, augusztus 25-én Debrecenben hosszú szenvedés 
után elhunyt. Vele a magyar református és pro
testáns élet egyik legkiemelkedőbb vezéregyénisége 
távozott el. Egyenes, erős, meggyőződéses, bátor 
férfi, akinek Istentől adott ragyogó kegyelmi aján
dékai voltak. Neve nagy név fog maradni minden 
igazságos bíráló előtt. Mint a közös protestáns bi
zottság lelkészelnöke, közelségben érezte magát a 
mi evangélikus egyházi problémáinkhoz is, de ezen
felül is őszinte testvérszeretetet érzett irántunk, me
lyet gyakran bizonyított s melyet mi is mindig há
lásan és őszintén viszonoztunk. Mint a református 
lelkészegyesület alapító elnöke, meleg viszonyt tar
tett a mi lelkészegyesületünkkel is. Temetésén, me
lyen Ravasz László püspök mondott hűségesen jel
lemző gyászbeszédet, evangélikus egyházunk igaz 
részvéttel jelent meg. D. báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő vezette küldöttségünket, mely
ben D. Kaipi Béla püspök, Lichtenstein László ti- 
szakerületi felügyelő, a gyengélkedő Geduly Henrik 
képviseletében Dr. Dómján Elek esperes, a külföl
dön tartózkodó D. Raffay Sándor képviseletében 
Kemény Lajos esperes, továbbá Duszik Lajos mis
kolci esperes, Pass László debreceni alesperes, Lá
bossá Lajos és Joób Olivér lelkészek vettek részt.

—  A  d u n á n i n n e n i  egyházkerület közgyűlése. Szep
tember 4-én, lapunk nyomásakor folyik a dunánin
neni egyházkerület évi közgyűlése Salgótarjánban^ 
amelynek vezetőférfiai, élükön az egyházkerületi fel
ügyelővel: Sztranyavszky Sándor képviselőházi el
nökkel és D. Kovács Sándor püspökkel, már előző 
napon jöttek meg, amikor is a kerület különböző 
bizottságai előkészítették a másnapi közgyűlést, 
délután pedig az egyházkerület tanítói Bérezés Lajos 
balassagyarmati igazgatótanító elnöklésével, a kerü
let lelkészei D. Kovács Sándor püspök irányításá
val rendeztek értekezletet. D. Kovács Sándor püspök



35 szám E V A N G É L I K U S  É L E T 263. oldal

az elnöki megnyitóban az egyházkerület szétszórtan 
élő híveinek lelkipásztori felkarolását hangsúlyozta, 
minekfolytán a lelkészgyűlés el is határozta, hogy 
a gyülekezetek anyagi támogatásának igénybevéte
lével »szórványgondozási alap«-ot létesítenek ás a 
szórványokat vallásos iratokkal is ellátják. A lel- 
készgyülésen Szűcs Sándor magyaróvári lelkész bib
liamagyarázata után Kardos Gyula esperes, az if
júsági munkák jelentőségéről. Irányi Kamill székes- 
fehérvári lelkész a szórványok helyzetéről, Mihalovics 
Samu esperes az egyházi adózásról. Csengődy Lajos 
salgótarjáni lelkész pedig a lelkészegyesületek műkö
déséről és programmjáról tartott előadást. Az egy
házkerületi gyámintézet Laszkáry Gyula egyházme
gyei felügyelő és Podhradszky esperes elnökletével 
gyülésezett. Este a templomban D. Kovács Sándor 
püspök lelkésszé avatta Szepessy Károly és Aranyi 
József végzett teológusokat.

— D. Kapi Béla dunántúli püspök ez év őszén 
tölti be püspöki szolgálatának huszadik évét, 
melynek megünneplése Győrött, a szeptember 30-án 
és október 1-én tartandó kerületi közgyűlésen fog 
megtörténni.

— A tiszai egyházkerület szeptember 4-re ösz- 
szehívott közgyűlését D. Geduly Henrik püspök be
tegsége miatt szeptember 18-ra halasztották.

— Buda várának 250 évvel ezelőtt az egyesült 
keresztyén seregek által történt visszafoglalása ju
bileumát a Székesfőváros szeptember 2-án ünne
pelte meg. Ez alkalommal a főváros templomaiban 
hálaadó istentiszteletek voltak. Egyházunk ünnepi 
megemlékezése a Deák-téri templomban folyt le a 
fővárosi összes evang. egyházak részvételével. Meg
jelentek az egyetemes egyház és a felsöház kép
viseletében Dr. báró Radvánszky Albert egyetemes 
rélügyelő, a felsőház alelnöke, a kormány képvise
letében Dr. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, Tahy 
László miniszterelnökségi államtitkár, a székesfőváros 
képviseletében Lamotte Károly alpolgármester és 
Felkay Ferenc tanácsnok, különböző katonai és pol
gári képviseletek és a budapesti evang. egyházak 
lelkészei, felügyelői és presbiterei. Az ünnepi be
szédet D. Raííay Sándor püspök mondotta Jere
miás 15:20. v. alapján Isten szabadító erejéről, 
mely eddig megtartotta népünket, a magyarság pró- 
fétaságárói a nemzetek életében és a keresztyénség- 
nek Istentől adott arról a győzelméről, mely Budavár 
visszavételében nyilvánult meg. Intette a nemzetet a 
szabadító Istenbe vetett erős hitre, majd buzgó ima, 
áldás és Himnusz fejezte be az ünnepélyes isten
tiszteletet.

— Nemzetközi egyházi értekezlet Békéscsabán. A 
Belmisszió és Diakónia Nemzetközi Szövetsége Bé
késcsabán tartotta a délkelet-európai diakonissza
intézetek konferenciáját és ez alkalommal rendez
ték meg a szlováknyelvü evangélikusság hírneves 
énekeskönyvének, a Tranovszky György egykori lip- 
tószentmiklósi lelkész által háromszáz éve írt és ki
adott »Tranoscius«-nak jubileumát. Vitéz Jánossy 
Gyula polgármester a város, Medovarszky Mátyás 
városi főjegyző pedig az egyház nevében üdvözölte 
az érkezőket. A templomban D. Raffay Sándor 
püspök imát mondott, majd az egyik vasárnapi dél
előtti istentiszteleten prédikált és megnyitotta a 
Tranoscius-kiállítást. A délutáni istentisztelet kere
tében Frint Lajos aradi evangélikus püspök, Rinne 
helsinki, Kornacher gallneukirchem lelkész szóltak 
a gyülekezethez. Nagy hatást keltett Rinne finn 
lelkész magyarnyelvű beszéde. Victor János buda
pesti református lelkész, Büchsel breszlaui konzisztó- 
riumi tanácsos, rektor, Dr. Szeberényi Gusztáv igaz
gató-lelkész és Turóczy Zoltán győri lelkész tar
tottak előadást.

— Uj gyámintézeti elnök. A dunántúli egyház
kerületi gyámintézet világi elnökévé az alsóbbfokú 
gyámintézetek egyhangúan Traeger Ernő miniszteri 
tanácsost választották meg.

— Uj esperes. A Tolna-Baranya-somogyi egy
házmegye a nyugalomba vonuló Müller Róbert esperes 
helyébe Gyalog István kétyi lelkészt, eddigi ales- 
perest választotta esperessé.

— Személyi változások. Az óbudai egyházköz
ség aug. hó 30-án tartott közgyűlésén most szer
vezett vallástanári állására Danhauser Lászlót, a 
pesti evang. magyar egyház vallástanárát hívta meg. 
Helyére Mórocz Sándor eddigi fasori segédlelkész 
lépett.

— Halálozás. Kalavszky Károly ny. postatitkár, 
a rozsnyói egyház buzgó gondnoka, a felvidéki ma
gyarság hűséges tagja, 60 éves korában Budapesten, 
hová gyógyítást jött keresni, elhunyt. Temetését 
Szántó Róbert és Kemény Lajos budapesti lelkészek 
végezték.

— A hegyaljai egyházmegye közgyűlése. Aug.
5—6. napjain tartotta meg évi rendes közgyűlését 
Duszik Lajos esperes és Szirmay László felügyelő 
elnöklete alatt a hegyaljai egyházmegye. Első na
pon a közgyűlést előkészítő bizottsági ülések tar
tattak meg. Ekkor ülésezett az egyházmegyei Gyám
intézet is, amelyen felbontották az egyházi elnökre 
leadott szavazatokat, melyek Tavassy Zoltán újcsa- 
nálosi lelkészre estek. Ekkor volt a gyámintézeti is
tentisztelet is a vendéglátó miskolci egyházközség 
templomában; ezen Moravcsik Sándor diósgyőri lel
kész hirdette az Igét. Második napon volt a tulaj- 
donképeni közgyűlés, mely Marcsek János ózdi lelkész 
által tartott istentisztelettel kezdődött. Ezután ün
nepélyes keretek között iktatták hivatalába a most 
megválasztott egyházmegyei felügyelőt. Szirmay 
László 'felügyelő székfoglaló beszédében a mai ke- 
resztyénség helyzetével foglalkozott. Az új felügyelőt 
Lichtenstein László kerületi felügyelő, Dómján Elek 
tiszavidéki esperes, s az egyházmegye intézményei kö
szöntötték. Ezután az esperes tett részletes jelentést 
egyházmegyéje egyházközségeinek belső életéről, me
lyet általában véve megnyugtatónak, sőt örvende
tesnek lát. Az egyházmegyei közgyűlés fontosnak és 
szükségesnek tartja a naponkénti istentiszteletek, bib
lia-órák tartását. A tanügyi bizottság beterjesztette 
az iskolákról szóló jelentését. A számvevőszék is
mertette az egyházközségek háztartását, melyek kö
zül a hernádvecsei egyház komoly aggodalomra ad 
okot. Az Egyházkerületek Jóléti Egyesületét ajánlja 
az egyháztagok figyelmébe. A szórványok megfe
lelő csoportosítását az érdekeltek meghallgatásával 
egy bizottságra bízza. Mivel az esperes működési 
ideje lejáróban van, elrendelte az esperesi tisztségre 
a szavazás megejtését.

— A Magyar Protestáns Diákszövetség kiküldöt
tei a Francia Protestáns Diákszövetség meghívására 
egy hetet töltöttek a francia fővárosban. A ma
gyar diákbizottság vezetői előkelő és lelkes francia 
közönség előtt tartottak előadásokat. Kosa István, a 
Protestáns Diákszövetség elnöke tolmácsolta a ma
gyar protestáns ifjúság üdvözletét s méltatta a lá
togatás jelentőségét. Nemcsak protestáns kapcsola
tok felvételéről, hanem fontos francia-magyar kul- 
túrközeledésröl van szó. Kuliffay Gyula, a szövetség 
külügyi alelnöke előadásában ismertette a magyar 
protestáns ifjúság értékeit és azokat a háborúutáni 
életkörülményeket, amelyekből a mai magyar ifjúság 
súlyos problémái fakadnak. Az előadással kapcsolat
ban több francia protestáns társadalmi kiválóság és 
ifjúsági vezér szólalt fel. Kérdéseikre Kuliffay Imre, 
a párisi magyar református egyházközség lelkésze 
válaszolt.

— Bizottság alakult a Mikszáth-kultusz ápolására. 
Mezőkövesd vidékén tudvalévőén 4000 barlanglakó 
él, földbevájt kunyhókban és üregekben. Borsod me
gye vezető ém'Derei a napokban értekezletre gyűltek 
össze, hogy ez ínséges emberek sorsán javítani igye
kezzenek. Az értekezleten Matolcsy Mátyás képvi
selő bejelentette, hogy a Révai Irodalmi Társaság
40.000 pengőt ajánl fel a barlanglakok kitelepítésének
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céljaira, ha ezt az összeget csoportos építkezésre 
használják fel és a telepet Mikszáth Kálmán-fal- 
vának nevezik el. Megállapodtak abban, hogy Tibold- 
daróc határából kihasítanak egy részt, ott építik 
fel az új házakat és ezt a kihasított részt fogják 
Mikszáth Kálmán-falvának elnevezni. Ezenkívül bi
zottságot alakítottak a Mikszáth-kultusz ápolására. 
A magyar közélet több kiválóságát, közülük D. Raf- 
fay Sándor, Dr. Ravasz László püspököket, Herczeg 
Ferencet, a kormány tagjait, Sztranyavszky Sándort, 
a képviselőház elnökét és báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelőt, a felsőház elnökét felkér
ték a közreműködésre.

—; Vasutasmisszió konferencia Debrecenben és 
Nyíregyházán. A Magyar Vasutas-Misszió őszi kon
ferenciáját szeptember 12-én és 13-án tartja meg. 
Az első gyűlést 12-én este 7 órakor a debreceni 
ref. kollégium oratóriumában tartják. Nyíregyházán 
13-án délelőtt a prot. istentiszteleteken vesznek részt 
a konferencia tagjai, 1/212-kor pedig az evangélikus 
elemi iskola dísztermében tartják a bevezető gyű
lést. Ezen a bevezető üdvözlés után elhangzik az 
első előadás, Dr. Pass László debreceni ev. alesperes 
beszél e címen: »A menetirány«. Délután ugyanott 
3 és ,5 között két előadás következik: Dr. Ferenczy 
Károly ref. igazgató-lelkész »A jelző-készülék« és 
Nagy István debreceni ref. belmissziói lelkész »A 
vasútas« című előadást tartanak. Este 1/2-6 órakor 
a Leánykálvineumban szeretetvendégség lesz. Rész
vételi jelentkezéseket szept. 9-ig a Magyar Vasutas- 
Misszió titkárához kell küldeni, (Nagy Irén, Buda
pest, VIII., Gyulai Pál-u. 9. Bethánia Egylet.).

— Nemzetközi Ifjúsági Tábor Dunavecsén. A Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Világszövetsége au
gusztus 10-én és 17-én között rendezte VI. 'nemzetközi 
ifjúsági táborát a KIÉ. dunavecsei üdülőtelepén- A 
tíz állam kiküldötteiből alakult tábor irányítását a 
Világszövetség főtitkára, Guillon Károly francia lei
kész intézte, akinek a KIÉ. Magyar Nemzeti Szö
vetsége részéről Dr. gróf Teleki László ügyvezető 
elnök, Dr. Batiz Dénes alelnök, Tóth Sándor ref. 
kollégiumi tailár és Pógyor István nemzeti titkár 
segédkeztek. A tárgysorozat főkérdése a következő 
volt: »Hogyan építhet a mai ifjúság új világot?« 
Emellett az egyes államok képviselői részletesen is
mertették a határaikon belül működő egyesületek 
vallásos, testnevelői, ismeretterjesztő és szociális te
vékenységének eredményeit. A konferencia befeje
zése után a külföldi delegátusok Budapest és az 
ország nevezetességeit megszemlélték s egyes vi
déki egyesületek munkáját a helyszínen tanulmá
nyozták.
— A Virágszövetség Otthonában, mely középosztály
beli idős nók számára létesült, még néhány 
helyre szeretettel várjuk a jelentkezőket. Külön kis 
szobát, ellátást, fűtést, világítást, lelki és testi gon
dozást nyújtunk. Havi díj 100—120 pengő- Az Otthon 
villatelepen fekszik, villamos megállótól 2 percnyi
re. Felveszünk és ellátunk Budapesten átmenetileg 
tartózkodó vendégeket is megállapodás szerint. Cím: 
Budapest, XI., Albert-utca 17/b-

— Szellemi fogyatékosok számára új intézetet 
nyit meg az Országos Ref. Szeretetszövetség Ti
szafüreden, egy tágas kúriában, melyhez öt holdas 
park és gyümölcsös tartozik. Az intézetet a szak
követelményeknek megfelelően gyógypedagógus ve
zeti* s a munkát kellő számú ápolószemélyzet látja el. 
Felvétetnek hat éven felüli csökkent szellemi képes
ségű gyermekek s felnőttek, akik állapotukhoz ké
pest helyeztetnek el különböző kórhelyiségekben. A 
díjak nagyon mérsékeltek és .pedig a III. osztályú be
tegek, közös, nagyobb teremben napi 80 fillért,
II. osztályúak kisebb (4—6 ágyas) szobákban napi 
1.50 P, I. osztályúak napi 2.50 P-t fizetnek 3—6- 
szori étkezéssel, 2—4 tál étellel. Nem vétetnek fel 
ön- és közveszélyes vagy ragadós betegségben szen
vedő egyének. A felvétel orvosi vizsgálat alapján- _________________________ ■■ - - - - - * -

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

történik. Az intézetnek módjában van egyeseket kü
lön szobában, külön ápolóval, minden külön kívá
nalom teljesítése mellett helyezni el s kiszolgálni/. 
Gyengefelfogású gyermekek kaphatnak külön taní
tót (-nőt); A külön igényesek egyesség szerint vé
tetnek fel. Közületek (egyház, község, stb.) kér
hetik szegény tagjaiknak még mérsékeltebb díj fi
zetése mellett, kivételes esetekben ingyenes felvé
telét. A 80 személyre létesült intézet egyelőre 25 
személlyel nyílik meg. Tudakozódások, jelentkezé
sek az Orsz. Református Szeretetszövetség ügyvezető 
igazgatójához (Kiss Ferenc ny. egyetemi tanár, Deb
recen, Kollégium) intézendők.

— Augusztus végén megjelent a régóta várt, mód
szeres segédkönyv az ifjúsági munkához. E könyv 
A. Dannenmann német ifjúsági lelkész gyakorlati 
vezetökönyve: a Tatkundestunden. Magyar nyelven 
ezen a címen jelent meg: »Mit csináljunk az ifjú
sági összejöveteleken?« Megrendelhető a kiadónál: 
Józan László lelkész, Alcsút, Fejér m. Ára 1-60 P.

— Bunker Jozefin evang. leányinternátusába, VII., 
Rákóczi-út 10. ’egyetemi hallgatókat teljes ellátásra 
vagy anélkül is felvesz. Megbeszélés bármely na
pon a délelőtti órákban.

— Házitanító 23 éves, jelesen érettségizett evang.
ifjú, aki reálgimnáziumi tanuló évei alatt állandóan 
gyermekek instruálásával foglalkozott, elmenne kö
zépiskolás gyermekek mellé házítanífónak ellátás és 
csekély díjazás mellett. Megkereséseket a gyeké- 
nyesi lelkészi hivatal továbbít. (

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Tankönyvek, iskolaszerek bevásárlási forrása, 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése

Budapest IX., Ferenc-körút 19—21-

Nálurik már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám.

Alapítva: 1867.
Budapest, VII., Damianich-u. 28̂ b. — F.: Farkas 1—
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A REV ER ZÁ LIS.
A mi egyházunk a lélek és a szabadság, 

az igazság és emberi méltóság örökfényű lobo
gó igéivel futja staféta-útját a történelmen 
keresztül. Boldogság beletartozhatni, boldog
ság papjának, lelkipásztorának, tanárának és 
tanítójának lehetni. Isteni kegyelemi az. Van 
abban valami felemelő és boldogító, a szívet 
örökre magához kötöző erő, hogy a konfir- 
málandók előtt minden lelkész elmondhatja és 
elmondja: semmit nem tanítok néktek, amit 
magam teljes meggyőződésével, szívem véré
vel alá ne írhatnék.

Nagy szellemi érték, soha nem csökkenő lélek - 
gazdagság ez. Nálunk nincs belső lelki ketté- 
hasadás, nincs beavatott és vulgáris teológia 
közötti különbség, nincs külsőségek mögé rej
tőző eszmeszegénység, nincs ürességet leplező 
cultus-pompa; nálunk az értelem nem kény
szerül elnémultan, magát megadottan szemet 
hunyni, hanem az istenfiúság jogán, »az Is
ten titkainak mélységét« is vizsgálhatja.

Miért állapítjuk ezt meg a fenti cím alatt 
s azzal egybefüggően?

Azért, mert egy szívfájdító felismerés in
dít reá. Azért, mert azt látjuk, hogy a hit vi
lágában a köznapi telkeknek nem kell a belső 
tartalom, a szellem, a hitelvek észszerűsége s 
a hitigazságok igazolhatósága, hanem győz — 
Madách meglátta ezt — az ős hazugság. Ahol 
hiányzik a belső igazság, ott van szervező 
ügyesség, lélekfogdosó okosság. Látnunk kell, 
hogy nagy és verhetetlen igazaink mellett vesz
teségek érnek, fájó és szégyenletes árulások, 
egyházunk falát lazítgató hűtlenségek.

Mi úgy gondoltuk, hogy az Evangélium, 
ez az isteni hatalom, mely elegendő minden ko
rok minden szellemi magasrajutása ípellett is

az ember boldogítására, az Evangélium el
végzi a maga m unkáját s mi legfeljebb utat 
nyitunk szám ára a szívekbe, hogy azokban J é 
zus kovászként új életet, új boldogságot fejlesz- 
szen ki, m int ahogy a jó gyógyszer csoda-tit- 
kosan végzi a maga átszervező, regeneráló, 
ujjáterem tő munkáját.

Míg mi boldog megelégedéssel látjuk a 
szószékeink alá telepedő gyülekezeteket, itt is, 
ott is érezteti hatását a gyóntatószék csendes
ségében útnak indított elfogultság, mellyel 
szemben ma még nem tudunk teljes vértezett- 
séggel offenzívát kezdeni.

A reverzális veszedelem ellen pedig a 
legelső védekezés az egészséges közszellem 
kialakítása, az egyházunkért való felelősség
nek demokratizálása, vagyis e felelősség sú
lyának a hivatásos lelkészek vállairól átemelése 
az egyetemes papság gyönyörű elve szerint 
minden evangélikus vállára. Tehát nevelni 
kell a reverzális háborúban megállni és hódí
tani tudó evangélikusokat. A reverzális ügyet 
napi kérdéssé kell tennünk, m ert ez életkérdé
sünk. Kezdjük el az elemi iskolában és foly
tassuk a presbiteri konferenciákon a rever
zális ism ertetését. M ert e veszedelmes kór el
len csak úgy tudunk védekezni, mint a testi 
kórok ellen: megismertetéssel.

Sok evangélikus nem tudja, nem is látja át, 
micsoda következményei vannak az ő áldatlan 
engedékenységének, midőn a rosszul értelm e
zett békesség és nagylelkűség, a türelem és 
megértés úri gesztusával rést üt, sebet vág 
az egyházunk élő organizmusán. Minden re 
verzális seb, melyen át vérzik, életerejét veszti 
egyházunk.

Róma e téren nem kapacitálható. Ész-



szerűtlen is az' 1868. évi törvény visszaállítá
sát szorgalmaznunk. Hiszen Róma nyereséget 
könyvel el a reverzális révén. Ám legott ha j
landó lesz a régi jó törvény visszaállítására 
velünk szövetkezni, amikor majd veszteségeket 
fog szenvedni. A testvéregyház m ár átlendült 
a nyereségbe, m ert ott m ár kialakult az egész
séges közszellem, mely mint földünket a le
vegőréteg, védi őt a reverzális kalandor-m ete
orjai e lle í.

Vigyük csak be e kérdést minden fórumunk 
gyűlési tárgysorozatába, beszéljünk csak róla, 
prédikátori és pásztori munkánkba avassunk 
be segítő társakat s a fegyelem sújtó és jog
fosztó erejével fenyítsük meg az árulókat; 
meg fogjuk látni, hogy a veszteség csökkenni 
fog, sőt nyereségbe csap át.

Minden reverzális veszteségért felelősségre 
vonandó a lelkész; neki, a pásztornak igazol
nia kell, hogy m egtette-e kötelességét a tá 
volodó, a közösségtől eltévedt híve m egkere
sésében.

Sőt a veszteséget ki lehet védeni, azt 
nyereségre lehet változtatni: a reverzálist vett 
élettárs áttérítésével.

Nagy feladat, nagy munka ez. De a győ
zelem sohasem a kényelmeskedőké.

Dús zik  Lajos.

A vádlottak padján.
(Folytatás.)

Néhány hétre rá Gyámintézetünk fennállásának 
75 éves jubileumára eljött hozzánk a G.A.E. jelenlegi 
elnöke: Dr. Gerber János, a lipcsei egyetem pro
fesszora. Az egyetemes közgyűlésünkön s itt Sop
ronban elhangzott beszédjéből idézek néhány mon
datot:

»Sajnos, sok hazugság van a világon, amely 
nem retten vissza attól sem, hogy azt állítsa, hogy 
Isten Igéje nálunk, Németországban épen olyan ve
szedelemben van, mint a bolsevista Oroszországban. 
Ezzel szemben azt merem állítani, hogy a refor
máció kora óta sohasem kereste népünk olyan vá
gyódással az Istent, mint napjainkban. . .  Az evan
gélikus egyházban lévő pártoskodások ellenére is, 
anyaszentegyházunk a Krisztus-követés útján akar 
járni ‘és megmaradni. . .  Valami tisztitótüz lángolt 
fel közöttünk s a pünkösdi Lélek zúg keresztül 
német hazánk földjén. Az önök nemes nemzetét a 
trianoni béke-diktátum még inkább létalapjában tá
madta meg, mint Németországot a versaillesi béke, 
de a magyar történelemnek örökké egyik legfé
nyesebb levele és az önök nemzeti öntudatának 
erős bizonysága marad, hogy a magyar a Párizs- 
környéki béke-diktátummal szemben eleitől kiadta 
a nemzeti jelszót: Nem! Nem! Soha! A minden kö
vetelésre fejbólintással válaszoló gyenge politikai 
irány, a mi nemzeti becsületünket és te
kintélyünket játékszerré tette. Ha mi németek most 
öntudatra ébredve, le akarjuk magunkról mosni Ver
sailles gyalázatát és fel akarunk 'femelkedni abból a 
mélységből, amelybe a világháború küzdelmeiben ki
fáradva gyengeségünk vetett — bizonyára számítha
tunk a nemes magyar nemzet megértésére és ro- 
konszenvére. De ezenfelül is van még valami, ami 
bennünket összekapcsol, és ez: a közös hitvallás, s 
az Istennek az Igéjében. s a Jézus Krisztusban nyil
vánvalóvá lett élő kijelentése. Szent István király

koronájának szimbóluma beszél arról a mély elgon
dolásról, amely a keresztyén egyházat és az álla
mot elválaszthatatlanul mindig egybe kapcsolja, amely 
elgondolással teljesen egyezik Magyarország kiváló 
miniszterelnökének messzenézö politikája, az ország 
királyi urának, az alattvalói hódolatától körülvett 
Kormányzó úr bizalma alapján. Ezt az alkalmat is 
megragadom arra, hogy a nemes magyar nemzet 
ezen vezéreinek a magam hódolattal teljes tiszte
letemet nyilvánítsam.« (Lásd egyet, közgy. 1935. évi 
közgy. jegyzőkönyve 5. pontját.)

»Kérdik önök: Igaz-e az, hogy Németországból 
többé nem áradhat ki a hit ereje a világra? Igaz-e, 
hogy Luther örökségét hazámban megvetették és meg
tiporták? Röviden felelek. Nem, mi nem tévelyeg- 
tünk el az evangéliiumtól és nem gyaláztuk meg a 
szentségeket! — Igaz, harc folyik nálunk, nagy harc 
folyik, de ennek a harcnak éppen az a célja, hogy a 
hitéletet megtisztítsa, hogy továbbra is szent marad
jon, ami szent. — Arra azonban mindenkor szük
ség van, hogy el ne eresszük egymás kezét. A G.A.E. 
közvetlen összeköttetést óhajt létesíteni minden bi
rodalom evangélikusaival. Ápolja a hitközösséget, 
mert hitközösség nélkül az emberek elgyengülnek 
és elesnek. A legnagyobb nyomorúság, mikor az em
ber hitében magára van hagyatva. A G.AE. ezeket 
a veszedelmeket hárítja el az evangélikus testvérek 
feje fölül s hogy ezt a munkát minél teljesebben 
végezhesse, ehhez kérem az önök bizalmát és se
gítségét.« (Lásd: Jubileumi Gyámint. Emlékfüzet 80. 
és 31. lapját.)

Ezekből a szavakból valóban nem lehet pán- 
germánizmust, vagy az ősgermán Wotán-hit fel
élesztése érdekében mondott igéket kiolvasni.

Hogy vannak Németországban emberek, akik hol
mi modern pogányságról álmodoznak, azt tudom. 
Bizonyára a »Szabadság« is tudja, hogy nálunk is 
vannak. De a G.A.E. áldott munkája semmiesetre 
sem szolgálja ezeket.

Egyet mindenesetre kér a G.A.E. s ennek a 
kérésnek Dr. Gerber János Budapesten, a Gyám
intézet jubiláris gyűlésén e szavakkal adott kife
jezést:

»A G.A.E.-pék az az évenkénti adománya, me
lyet bizalommal .minden kikötés nélkül küld el a 
magyar G.A.E. Gyámintézetnek, valamint a külön 
segélyezett egyesületeknek egész sora, azt bizonyít
ja, hogy kötelességünket ismerjük és annak meg is 
akarunk felelni! De kötelességünknek érezzük a ma
gyar evangélikus egyház német ajkú gyülekezeteit is 
segíteni. Félre ne értsen senki! Távol áll tőlünk, hogy 
a szórványgondozás és szórványmentés nagy ügyé
be belekeverjük az egyháztól egészen idegen felada
tokat, mert nekünk csak egyházi segítség nyújtása 
lehet kötelességünk. De ami az anyanyelvben való 
nevelést illeti, ennek csillapíthatatlan vágyát és ezen 
vágy kielégítését egyházi szükségletnek tudjuk és 
ismerjük.

Magyarországon mindig is megértették, ha a 
német evangélikus egyház a maga szeretetét és se
gítségét ezeknek a magyar földön lévő német evan
gélikus gyülekezeteknek különös örömmel nyújtotta. 
Hálásak is vagyunk ezért a megértésért.

István király koronájának országában valamikor 
számos ilyen németajkú evangélikus gyülekezet volt 
Északon és Délen egyaránt. A világháború után, a 
Magyarországra nézve oly szomorú körülmények 
folytán, alig 50 ilyen gyülekezet maradt, ahol né
met nyelven prédikáltatik az Ige, könyörög az imád
ság és tanulnak a gyermekek. Tudjuk, hogy a ma
gyarországi evangélikus egyház nem gondol árra, 
hogy ezt a körülményt a maga befolyásával és 
közreműködésével megváltoztassa. Tudjuk, hogy önök 
az igehirdetés szolgálatát — kultuszban éppen úgy, 
mint lelki gondozásban és a gyermekek oktatásában 
— továbbra is az anyanyelven teszik lehetővé és ezt 
biztosítják. Mert mi is egyetértünk önökkel abban, 
hogy az igehirdetés csak akkor találja jmeg áldá
sos útját az emberi szívhez, ha az igehirdetés az 
emberek anyanyelvén szól és így az Isten végzése
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szerint elvégezheti az emberek lelkében titkos, szent 
munkáját. '

Otthon, Leipzigben sokszor megcsodáljuk azt a 
buzgóságot, amellyel a magyar teológusok a Rend- 
torff-házban, vagy más alapítványi helyen tanulják a 
német nyelvet nemcsak azért, hogy a teológiai iro
dalom megnyíljék előttük és tudomány-szakjukat né
met könyvből tanulhassák, hanem azért is, hogy 
itthon nemet evangélikus gyülekezetekben a hívek 
anyanyelvén szolgálhassanak. Meg vagyok győződve 
önökkel együtt arról, hogy a magyar teológusok ezen 
előkészülése még jobban kimélyítendő.

Ugyanennek az érvnek kell érvényesülnie ak
kor is, amikor magyar származású hittestvéreinknek 
idegen államban, más nyelvet beszélő és más szoká
sokkal bíró felebarátok közti jogairól van szó.

A németországi G.A.E. egystemes szeretetintéz- 
mény. Mi ugyanilyen egyetemességet kérünk önöktől. 
Nem a fajiságért, vagy a nemzetiségért, hanem az 
evangéliumért nyújtsuk egymásnak segítő kezünket 
mi különböző országok evangélikusai. Amikor egy
részt örömmel szemléljük Isten teremtett világának 
sokféleségét, másrészt sohasem szabad elfelejteni, 
hogy minden különbözőségek felett egyesít és ösz- 
szeköt bennünket a mi evangélikus hitünk és hit
vallásunk. Ennek az egységnek a tudatában segítet
tük eddig is Magyarország evangélikus szórvány
gyülekezeteit és intézményeit s a jövőben is ezt 
akarjuk cselekedni, amennyire erőnkből telik.« (Lásd 
Jubileumi Gyámint. Emlékfüzet 6. és 7. lapját.)

Ez a kérés se nem keresztyénellenes, se nem ha
zaellenes. Ha annak a róm. kát. testvérnek meg van 
engedve, hogy miséjét nem magyar nyelven, hanem 
latin nyelven hallgathassa s ha ahhoz a zsidó pol
gártárshoz zsinagógájában héberül is szólhatnak, ak
kor tartsuk természetesnek, hogy annak az evangé
likus keresztyénnek szintén szabad anyanyelvén hall
gatnia az evangéliumot s elsősorban anyanyelvén 
tanulhasson imádkozni. Hisz ennek megtagadását sé
relmezzük nap-nap után a cseheknél, románoknál, 
szerbeknél. Nekünk magyar embereknek nem sza
bad azok hibájába esnünk.

Kértem a németországi G.A.E-t, hogy küldje meg 
nékem a »Szabadság« cikkében említett Georg Rein
hard röpiratát a »Német Jézusról«. A G.A.E. nem 
ismeri ezt a röpiratot s nem is tudta nekem meg
szerezni még a lipcsei egyetemi könyvtárban sem. 
Kértem, hogy küldjék meg nékem a »Szabadság« 
c. lap cikkében s amúgy is egyes lapok cikkeiben 
sokat emlegetett azt a térképet, amely Németország 
határát a Balatonig akarja kiterjeszteni. Ezt a tér
képet sem ismerik. Néhány hónappal ezelőtt Sop
ronban járt Fali Endre, az Országos Revíziós Liga 
igazgatója. Szóvá tettem 5Iőtte a sokat emlegetett 
»pángermán« térképet. Válasza az volt, hogy ilyen 
nem létezik.

Amikor válaszcikkem már készen volt, kaptam 
meg betekintésre a német G.A.E. központjának köz
vetítésével a Perthes-cég levéltárából a kérdéses 
Atlast: »Justus Perthes: Alldeutscher Atlas. Bear
beitet von Paul Langhans. Mit Begleitworten: Sta
tistik der Deutschen und der Reichsbewohner. — 
Unter Förderung des alldeutschen Verbandes. — 111. 
Auflage. — Gotha: Justus Perthes, 1903.«

Ennek részei: Begleitworte. — 1.Verbreitung des 
Deutschtums auf der Erde. 2. Das Deutschtum in 
Europa und im Morgenlande. 3. Deutsche und Un
deutsche im Deutschen Reiche. 4. Deutschland nach 
Osten, (egy alcím: Verteilung der Volksstämme in 
Österreich-Ungarn . . .  Anteil derNationalitäten an der 
Bevölkerung Österreich-Ungarns). 5. Hauptsitze des 
Deutschtums Ubersee.

A 4. rész »Deutschland nach Osten« a valódi 
tényállásnak: s a mai magyarhoni térképeinknek tel
jesen megfelelő s azokkal teljesen megegyező etno
gráfiai térképet tartalmaz. Eredetileg az volt a 
szándékom, hogy lefényképeztetem a térképet. Azon 
ban az első pillanatra láttam, hogy felesleges munkát 
és költséget vállalnék. Mert mint mondom, a térkép 
teljesen egyezik azokkal az etnográfiai térképekkel,

amelyek a mi középiskoláinkban is használatosak. Ma
gyarország határai pontosan ki vannak jelölve, te
hát nem folynak össze Németországgal s az osztrák 
tartományokkal.' Igaz, egy csomó helységnév németül 
van jelezve, de ugyanazt találjuk, hogy csak egy 
példát említsek, Mayers Konversations-Lexikonban is 
és Ladislaus von Buday, Professor der Statistik an 
der Technischen Hochschule in Budapest. Ungarn 
nach dem Friedenschluss (1922) című könyvében is. 
— A nagyobb németnyelvű szigetekbe pontosan be 
vannak rajzolva a magyarlakta vidékek szigetei is. A 
statisztikai adatok is teljesen megfelelnek a való
ságnak. Igazán nem tudom, hogy mit lehet ezen a 
térképen kifogásolni?

Megengedem, hogy vannak olyan német emberek, 
akik bizonyos nagynémet velleitásokkal vannak á t
itatva s a maguk elgondolása szerint szeretnék meg
rajzolni Magyarország földrajzát és megírni Ma
gyarország történelmét. Magam is találkoztam már 
ilyennel. Ezeket fel kell világosítani nyugodtan, hig
gadtan, határozott, de amellett békességes és sze
líd beszéddel. De maga a G-A.E. s annak vezető
sége távol áll ilyenektől. A G-A.E. az egész világot 
átfogó egyházi, evangéliumi szerv, melynek — is
métlem — jelszava: »Azért míg időnk vagyon, min
denekkel jót tegyünk, kiváltképen a mi hitünk cse
lédeivel.« (Gál- 6:10.)

Higyje el a »Szabadság« c lap cikkírója, hogy 
ez a hittestvéri szeretet egészen jól összefér a leg
bensőbb legtisztább, legszentebb hazaszeretettel.

A G.A.E. dolgozik, hogy megvalósuljon Gusztáv 
Adolf hős svéd király álma, a »Corpus Evangelico- 
rum«, az összes evangélikusok teste, a valamennyi 
evangélikusokat összefogó szervezete. Ilyen áldott 
munka köti össze a mi magyarhoni G. A- Gyáminté
zetünket és a németországi G.A-E.-t. S ettől a mun
kától semmiféle a tényeknek megnemfelelő vádas
kodások el nem térítik sem az egyiket, sem a má
sikat.

Ezekben kívántam a »Szabadság« c. lap cikk
írójának a G.AE.-re vonatkozó tévedéseit helyre
igazítani. Ha a cikkíró többet kíván a G.A.E-röl 
tudni, szívesen állok rendelkezésére.

Z i e r m a n n  L a j o s .

A Dunáninneni egyházkerület 
közgyűlése.

Szeptember 3-án kezdődtek a dunáninneni egy
házkerület közgyűlését bevezető bizottsági ülések, 
melyek közül a lelkész-értekezleten megjelent Dr. 
Sztranyavszky Sándor titkos tanácsos, egyházkerü
leti felügyelő is, aki mindvégig figyelmesen hallgatta, 
sőt hozzászólásaival gazdagította is a lelkészek egy- 
házépítö komoly tanácskozásait.

Este gyámintézeti istentisztelet keretében avatta 
fel a püspök a kerület most végzett két teológusát, 
Aranyi Józsefet és Szepessy Károlyt. A szertartást 
Szente Lászlóné művészi énekszólója és a helybeli 
egyház férfikarának éneke tette ünnepélyessé.

Utána az acélgyári tiszti kaszinó termében közös 
vacsora volt, amelyen résztvett a város minden ve
zető egyénisége, az egyházkerületi gyűlés minden 
tagja és az egyház presbitériuma teljes számmal. A 
vacsorán elhangzott beszédek között örömmel fo
gadták az egybegyűltek Traum Péter róm. kát. es
peres-plébános felszólalását, melyben többek között 
a következőket mondta: »Az evangélium nem ad
jogcímet a gyűlölködésre, az evangélium sehol sem 
mondja, hogy gyűlöljétek egymást. Ez pedig kötele
zően vonatkozik mindenkire, aki az evangéliumot hir
deti és követi.« Megnyugtatóan hatottak ezek a sza
vak éppen akkor, midőn a város másik plébánosa 
csak felsőbb utasításra egyezett bele, hogy egy ma
gyar hősi emlékmű felavatásánál az evangélikus 
lelkésszel együtt szolgáljon.
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Szeptember 4-én az egyház kultúrházában a ke
rületi gyűlést a püspök imája nyitotta meg. Ezután 
az egyházkerületi felügyelő mondott megnyitó be
szédet.

Egy év munkájáról jöttünk számot adni ide — 
mondotta — a munka és a tőke városába, melynek 
egybehangzó erőkifejtése a nemzetre áldást hozó 
államfenntartó erőt és biztonságot jelent. Olyan or
szágban, ahol több egyház van, különösképpen kö
telessége az egyházaknak a haza javát szolgálni. 
Ezt pedig csak úgy tudják megtenni, ha nem felejti 
el egyik egyház sem, hogy az egyház nem öncél, 
hanem eszköz Isten kezében, amelynek kötelessége 
kiegyensúlyozott embertípust nevelni.

Az egyház feladata az indulatoknak lecsende- 
sítése és nem azoknak felkorbácsolása. Amikor Kele
ten és Nyugaton veresük az égbolt és templomok, 
keresztek égnek el a máglyatüzön, akkor az egyház 
és azokon belül minden ember óvatosan nyúljon 
a hamu alatt is parázsló gyűlölet szikrájához, mert 
a lángra kapó tűzben benn szokott égni a piromániás 
is, aki könnyedén játszott a szikrával, amelyről azt 
hitte balgán, hogy csak akkor gyújt, amikor ő akarja 
és akkor olthatja el a tüzet, amikor ő akarja, — 
pedig a tüzet soha sem azt oltja el, aki gyújtotta.

Mi azért jöttünk össze, hogy számot adjunk 
egy hivatali esztendőről, de azért is, hogy erősít- 
gessük egymást a tiszta krisztusi szeretetben, hog> 
építsük az igazság oltárát és élesztgessük a magyar 
reménységek tüzét.

Sztranyavszky Sándor ezután hódoló tisztelettel 
emlékezett meg Magyarország Kormányzójáról, akit 
a közgyűlés népe helyéről felállva hosszasan éljen- 
zett, majd ragaszkodását és hódolatát kifejezve táv
iratilag üdvözölt. Ugyancsak táviratban üdvözölte a ma
gyar miniszterelnököt is, kérve Istent, hogy a nem
zet jobb jövendőjéért folytatott nehéz munkájában 
megrongált egészségét mielőbb adja vissza.

Ezután Sztranyavszky Sándor megemlékezett Kar
dos Gyula nógrádi alesperes és Dr. Zelenka Frigyes 
m. kir. tanfelügyelő kormányfőtanácsosi kitünteté
séről, majd D. Kovács Sándor köszöntötte Sztra
nyavszky Sándort titkos tanácsosi kitüntetése alkal
mából.

D. Kovács Sándor püspök évi jelentésének be
vezetőjében megemlékezett a felekezetközi viszony
ról, amely külsőleg leginkább a reverzális és átté
rések kérdésében jut kifejezésre. Ez a kettő hozza 
létre a felekezetek között legtöbbször a harcot. A 
harc az élet jele. Bírunk annyi erővel, hogy a harcot 
megharcoljuk. De mégis az a kötelességünk, hogy 
kiküszöböljünk minden olyan problémát magunk kö
zül, amely az egység érzését megbontja. A feleke
zetek egymáshoz való viszonya inkább a nemes ver
seny jellegét mutassa, amelybe minden egyház be
levetheti minden erkölcsi erejét.

A különböző egyházkerületi ügyek elintézése után 
következett az egyes tisztségek betöltése, melyek 
között egyházkerületi egyházi főjegyzővé — a püs
pökké választott D. Kovács Sándor helyébe — Kar
dos Gyula tanügyi esperest választották meg.

A gyűlés a kora délutáni órákban ért véget. A 
gyűlés tagjai a városból még az nap eltávoztak, 
csuoán D. Kovács Sándor püspök hosszabbította meg 
tartózkodását, aki 6-án Somoskőújfalu kevés számú 
evangélikus népét látogatta meg, hogy közöttük Is
ten Igéjét hirdesse. N- G.

Uram, Istenem, m ilyen sokat kell a Te 
egyházadnak szenvedni a külső és ai belső ba
joktól! A kívülről jövő üldözés azonban még 
nem. olyan rossz, m int a belső meghasonlás. 
A z üldözés ugyanis az igazán hívőket meg- 
edzi, mert félve és imádkozva össze kell tar- 
taniok, m íg az ilyen kísértések nélkül el- 
hidegülnek. Luther.

Egyházi adórendszerünk.
Mivel egyházunkban fő anyagi forrás a 

hívek egyházi adója, azért egyházpolitikai és 
belmissziói szempontból igen fontos követel
mény az, hogy egyházi adórendszerünket evan
gélikus szellem, igazság és szeretet hassa át. 
Egyházi adórendszerünk alapelve nem lehet 
más, mint amit Krisztus Urunk maga mon
dott ki a szegény asszony perselyfilléreivel 
kapcsolatosan: az egyház szent céljait szol
gáló anyagi terheket minden teherbíró egy
háztag evangéliumi relativitással meghatározott 
egyéni ereje arányában viselje. Gyönyörű el
ve a Szentírásnak az, hogy: »Tartozunk mi 
erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hor
dozzuk és ne m agunknak kedveskedjünk!« 
(Róm. 15 :1). De legszebb az, hogy: »Egymás 
terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a K risz
tus törvényét!« — Evangéliumi igazság és 
testvéri méltányosság, hogy az a húszholdas, 
adósságmentes gazda, akinek nincs senkije, 
anyagilag erősebb, mint az a 40 holdas gazda, 
aki hadirokkant, adóssággal túlterhelt, felesé
ge klinikáról-klinikára jár gyógyulást keresni, 
agg szüleit tartja  és hat gyerm eket nevel, is
koláztat. És nincs abban semmi rosszindulatú 
célzat, ha azt kérjük, hogy a zsákfoltozó, sze
gény öreg néni kunyliócskájára ne vessünk 
»azonos« százalékú egyházi adót, mint a gyár- 
tulajdonos, vagy bankvezérigazgató villájára. 
M érsékelt, méltányos progresszivitás, m enete
les fokozatosság az adókulcs emelkedésében 
evangéliumi szellem ű. . .  »Tartozunk mi erő
sek . . .«

Egyházi alkotmányunkban és új zsinati 
tervezetünkben nem lehet egészen meglelni ezt 
az evangélikus szellemet.

Az E. A. 252. §-a kimondja ugyan, hogy 
a személyi adót »aránylagosan« kell m egállapí
tani kivételes esetekben, egyeseknél, de a kö
vetkező §-ban azt is kiköti, hogy ez 25 fo
rintnál nagyobb nem lehet! Ezt a kissé meg- 
villantott »aránylagossági« elvet illuzórikussá 
teszi a »százalékos adórendszer« a maga bü
rokrata merevségével. (Erről később.) A zsi
nati tervezet a személyi és százalékos adó
rendszert csaknem változatlanul fenntartja az
zal a különbséggel, hogy a személyi adó m axi
mumát 500 pengőben állapítja meg vegyes há
zasoknál és 250 pengőben tiszta ev. házasfél
nél. (Ehelyett ajánlatos volna az ak tív  sza
vazati jogú női egyháztagokra külön, név sze
rin t kivetni az egyházi adót, amikor is a sze
mélyi adó maximuma tiszta, vagy vegyes há
zasfélnél 250—250 pengő volna.) A személyi 
adóra vonatkozólag nem közli azt, amit várva- 
várunk, az adózási irányelveket. Mi a sze
mélyi adók törvényes alapja? Föld-, ház-, tőke-, 
jövedelem, szabad-kereset, fixfizetés? Ezt hon- 
nét és hogyan állapíthatja meg a gyülekezet?' 
Mi legyen a személyi adórendszer legfőbb 
irányelve az »arányra« és progresszivitásra néz
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ve? Hogyan érvényesüljenek a méltányos egyé
ni, családi körülmények és melyek? Határozott, 
konkrét irányelveket, utasításokat várnak a 
gyülekezetek, mert az új törvényben hatalmas, 
erkölcsi és jogi támaszt várnak a rra  nézve, 
hogy békésen, viharmentesen rendezzék, mo
dernizálják az egyházi adórendszerüket ott, 
ahol egyházpolitikai érdekek ezt követelik. A 
Tervezet pedig ö. $-ában ezt a gyülekezetek 
szabadjára hagyja. Szükséges, hogy az új tö r
vény utasítsa a gyülekezeteket és adókivető 
közületeinket egy adó-szabályrendelet alkotá
sára, amely tüzetesen szabályozza az egyházi 
adórendszer minden kérdését, az adózás irány
elveit, a kivetés, beszedés, végrehajtás, kezelés 
módozatait, szabályait a törvényben közölt 
m inták, keretek, utasítások, irányelvek alap
ján. írja elő a törvény, hogy mi legyen eb
ben az új adó-szabályrendeletben és miképen 
szabályozza az egyházi adóügyet minden vo
natkozásban. Ezzel igen sok, áldatlan harcnak, 
gyűlölködésnek elejét lehet venni könnyűszer
rel. Célszerű volna bekérni evégett egyes gyü
lekezetek meglévő adószabályrendeleteit, adó
rendszereik ism ertetését, m ert a m ár több h e 
lyen meglévő aránylagos, progresszív személyi 
adó és annak szerkezete hasznos támpontokat 
nyújtana a zsinati bizottságnak adó-szabályal
kotó, tervező munkájában.

A régi »százalékos adót« az új törvény
ben is fenn akarja tartani a Tervezet, pedig 
ez az adónem avult, aránytalan , igaztalan és 
éppen emiatt bizonyos m értékben nem nor
mális. A következő tények reávilágítanak en 
nek az állításnak az igazságára. — Röviden 
ismertetem az egyházi adónak »törvényes« alap
jául szolgáló állami adókat különféle foglal
kozású, de azonos, évi 2400 P jövedelemmel 
rendelkező egyháztagoknál, kiszám ítván azo
nos százalékú egyházi adójuk óriási a rán y ta 
lanságát.

1. Földadó. A földadó a föld kataszteri 
tiszta jövedelmének 20«o-a. A kataszteri tisz
ta jövedelem a szokványos hozadék az átlagos 
termelési költség levonása után. Ez a kát. 
tiszta jövedelem nemcsak parcellánként vál
tozik a föld fekvése, minősége szerint, hanem 
vidékenként is. Van 1. és II. stb. osztályozásé 
vidék és az 1. oszt vidéken van I., II., V., VI. 
oszt. föld. Az I. oszt. vidék I. kataszteri osz
tályú, príma földjének a kataszteri jövedel
me 24 arany korona, földadója 4.80 aranyko
rona (kát holdanként). Vegyünk most egy 50 
kai. holdas embert. 50 hold kataszteri tiszta 
jövedelme (1. oszt. vidék I. oszt. földnél) 1200 
aranykorona, földadója 240 aranykorona, vagyis 
278.40 pengő. '

Ha az egyházi adókulcs 10«,o, akkor az 
E. A. 255. §-a alapján egyházi adója a föld
adó után 27.84 pengő. Az 50 kát. hold prima 
föld haszonbére ugyanakkor évi 2400 pengő (s 
ezenfelül adóáthárítás a bérlőre).

2 . Házadó.. A házadó a házhaszonérték- 
nek (haszonbérnek) vidéki községben 14<>'o-a,

városban 16« o-a, Budapesten 17«o-a. Ha ugyan
abban a községben egy másik egyháztagnak 
van egy nagy háza, amit pl. kiadott az állam 
nak csendőrlaktanyául évi 2400 P. haszon
bérért, akkor a házadója (csak az alapadó ez, 
a többi ezen felül van) ennek 14«o-a. vagyis 
336 pengő.

Ugyancsak I0«<>-os egyházi adókulcs mel
lett ez a háztulajdonos egyháztag fizet az E 
A. 255. §-a szerint házadója alapján 33.60 
pengő egyházi adót azonos jövedelem mellett. 
(Nota bene: ez az »azonos« jövedelem csak a 
papiroson van meg. mert a 2400 pengő ha
szonbér 60<>o-át oda kell adnia közteher és 
házfenntartás címén . s m arad nettó évi jöve
delme 960 pengő. () nem háríthatja  át a ház 
adóját a bérlőre, mert ezt az áthárított össze
get házbérnek veszi az adóhivatal és ezt »is« 
í negadóztatja ráadásu 1.)

3 . Általános káreseti adó. Az iparosok, 
kereskedők, szabad pályán élő okleveles em 
berek évi, változó keresetük után fizetnek ált. 
kér. adót oly módon, hogy a múlt évi kerese
tüket egyes' kiadási összegeknek a törvény
ben m egengedett levonása után bevallják az 
adóhivatalnál és erre a bevallott kereseti ösz- 
szegre veti ki az adóhivatal az 5 o/o-os á lta 
lános kereseti adót. Ha a mi hittestvérünk 
évi nettó 2400, pengőt vall be adó vallomásában, 
akkor ennek 5 «/o-a, vagyis évi 120 pengő lesz 
az ált. kér. adója.

Mivel egyházi adókulcsa neki is tOQ/o. 
mint a fenti másik két hitsorsosnak, azért az 
E. A. 255. §-a alapján egyházi adója évi 12 
pengő.

4. Alkalm azottak kereseti adója. A ne
gyedik egyháztag fix fizetésű tisztviselő, aki 
törzsfizetést, lakáspénzt és családi pótlékot kap 
havonta, illetőleg évenként. E fizetése, jöve
delme után »alkalmazottak kereseti adóját« kell 
fizetnie, amit havonta levonnak a fizetéséből. 
Ez progresszív skála szerint évi 2400 pengő 
összilletmény esetében évi 19.20 pengő.

Mivel az E. A. 255. §-a kiköti, hogy 
»azonos« «/o-kal, azonos adókulccsal kell meg
adóztatni minden egyháztagot az állami adók 
alapján, ezért ez a h ittestvér is csak 10«o-os 
egyházi adót fizet, mint a többi és így törvé
nyesen esik reá ja évi 1.92 pengő egyházi adó

Mind a négy hittestvérnél évi 2400 pengő 
jövedelmet vettünk alapul (bár ez a háztulaj
donosnál a valóságban 960 P) és mégis azo
nos jövedelem, azonos adókulcs mellett az e l
ső 27.84 P-t, a másik 33.60 P-t, a harmadik 
12 P-t, a negyedik 1.92 P-t fizet egyházi adó
ban. Ennek a »hangulati velejáróját« ismerjük 
az egyházi életben. Valóságos demoralizáló ha
tást vált ki az egyházi életben ez az a rán y ta 
lan, igazságtalan, merev adórendszer. Még job
ban előtűnik a kiáltó aránytalanság akkor, ha 
pl. 30 ° o-os egyházi adót veszünk mind a 
négynél. ím e: a földadó után: 83.52 P, a ház
adó után: 100.80 P. a bevallott kereset után 
36 P. a fix-fizetés után 8.76 P egyházi adót
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vetnek ki »törvényesen«« ugyanolyan anyagi 
erejű egyháztagokra (2400 P  évi jövedelem).

Ha fenntartja az új törvény ezt az el
avult »százalékos adónemet«, akkor feltétlenül 
•szükséges, Hogy az egyházi adóalapok »arány
számait« az egyetemes közgyűlés időről-időre 
állapítsa meg s a kivetés az arányszámok 
szorzataival történjék a különféle, megfelelő 
állami adóknál. így  pl. a fenti négy adó 
arányszám a: 1.—, —.82, 2.35, 13.10. Ha pl, 
10'Vo-os az egyházi adókulcs, akkor a földadó 
után ‘10o/o-ot, .a házadó után 8.2<Vo-ot, az ált 
kér. adónál 23.5 o/0-ot, az alkalmazott kér. adó
nál 131o/o-ot kell kivetni és így hozzuk kö
zös nevezőre az aránytalan  állami adókat, 
hogy arányos, igazságos legyen az egyházi 
adónk. De az evangéliumi relativitás és prog
resszivitás elve még így is hiányoznék belőle!

Pass László.

Gondolatok az „Erős vár“ 
körül.

Nagyon megörültem, mikor az Evangélikus 
Élet f. é. 15. számában olvastam Vietorisz J ó 
zsef »Erős várunk«-ját, m ert ebből látom és 
remélem, hogy lassanként napvilágra kerülnek 
azok a fordítások, amelyek Luther énekével 
komolyan és alaposan foglalkoznak s így maga 
az elsősorban érdekelt és érdeklődő evangé
likus közönség is megismerheti in concreto a 
pályázatok eredm ényeit és értékeit s azokat 
maga is közvetlen megmérheti, nemcsak a 
bíráló bizottság. S talán a publikációk eddigi 
hiányából is eredt ez a néma tartózkodás, 
amellyel tudtom szerint sokan és pedig igen 
számba vehető erők, akik egyházi költészettel 
nyilvánvalólag is foglalkoznak, csak távolról 
kísérték figyelemmel a pályázat sorsát, de m a
guk a pályázatban résztvenni nem lelkendez
tek, m ár csak azért sem, m ert ezek azt rem él
ték, sőt elvárták, hogy megtisztelik az egy
házi költészettel és éppen az énekírással fog
lalkozó belső, illetve házi erőket azzal a gesz
tussal, hogy előbb egy szűkebb körön, azaz, 
csak az evang. egyház körén belül, tehát há
zilag hirdetnek pályázatot és csak, ha ez nem 
járt volna megfelelő eredménnyel, akkor tá 
gították volna ki általánossá a pályázatot. így 
az általános pályázat fényében az a különös 
lehetőség is k ísérthetett, hogy valami csodás 
véletlen folytán olyan valaki ragadhatja el a 
pálmát, aki nem evangélikus, sem nem protes
táns, de tán nem is keresztyén. Nem lett vol
na ebben semmi lehetetlenség. Hiába próbál
ta nekem ezt a lehetetlenséget egy illetékes 
tényező magyarázni. Isten útai itt sem a mi 
ú ta in k . . .  Ilyen eset m ár megesett, mint 
olvastam, a róm. kát. egyházban.

Igaz örömem tehát abban csúcsosodott, 
hogy ime, a homályból a közfigyelem és eleven

érdeklődés napfényére került a legkomolyabb 
fáradalomnak, példaadó mély és méltó tanul
m ánynak és egy Istentől elhívott tehetség ih
letett m unkájának egyik szép eredménye — s 
hisszük, hogy ezután ugyanerre a napfényre 
jut a többi jobb alkotás is — amely, pláne 
a »Jegyzetek« nyomán szintén lázasan pro
vokálja, hogy a közvélemény vele úgy külsőleg, 
mint belsőleg minden ízében és porcikájában 
foglalkozzék.

Hiszem is, mert tapasztaltam , hogy így 
is foglalkoznak ezzel az egyetemes egyház á l
tal legelső helyen jutalmazott fordítási alko
tással egyének, családok és társaságok. Több, 
természetes észjárású, ham isítatlan ízlésű, igen 
művelt és jó énekes hívünk véleményét kértem 
ki. Persze nem illetékes kritikát nyertem  így, 
csak néhány laikusnak, első futó benyomás 
után, odavetett egyéni hangulatképét.

Magam, aki az érdeklődő nagyközönség 
egyik jelentéktelen kis tagja vagyok csupán, de 
aki komolyan elmélyedni igyekeztem a kérdé
ses fordítás mivoltába, röviden csak két á l
talános megjegyzésre szorítkozom. Egy kül
sőre és egy belsőre. A fordítást általában jó
nak tartom, de a hűségre törekvés oly szigorú 

■és pontosságban oly messze ment, hogy a ta r
talom kifejezésének könnyedségét, közvetlen
ségét és melegét veszélyeztette. Szinte hideg
nek és m esterkéltnek tetszik az egész fordí
tási munka, mindamellett, hogy művészi igyek
szik lenni. A verselés pedig nem éri fel a mai 
már m agasra fejlett, szinte virtuóz technika 
nívóját. Jam bikus volna a verselés, de bizony 
sok helyt ellentétes verslábak, trocheusok tán 
colnak, illetve ütődnek össze a komolyabb 
jambus-lábakkal. (Lásd: 1 versszak 5 ., 6., 7. 
soraiban, 2 . versszak 7. ; 3 . és 4-ik versszak 5 .,
6. soraiban.) Nem is említve a rímelés fogya
tékosságait. M indjárt az első versszak első és 
harm adik sor rím ei (a trocheus és p irichius); a 
2-ik versszak 5/ 6 . és 7/ 8 , a 3 -ik szakban 7/8 , 
stb. A Vietorisztól megszokott pompás és m ű
vészies verselés és rímelés virtuozitását n é 
mileg nélkülözzük itt, ahol az legjobban 
m egkívántatnék. De kritizálni könnyebb, mint 
alkotni. S a jó műnek a rossz kritika sem árt.

Ami pedig a Vietorisz m unkája után vár
ható és remélhető volt, az be is következett, 
íme, az Evangélikus Élet f. é. 24. számában m ár 
»Újabb »Erős vár — fordítás és előszó hoz
zá« címen csakugyan újabb alkotás, illetve for
dítás jelenik meg Por Pál tollából.

Teljesen eredeti és értékes alkotás, m ár 
amennyire egy fordítás alkotásnak nevezhető. 
Kár, hogy eddig senki ezt a komoly m unkát 
nem m éltatta. De mindenesetre elmélyülő, e re 
deti és alkotó elme munkája, ha az á lta 
la felállított és hangsúlyozott elveket nem is 
sikerült oly mértékben érvényesítenie, hogy 
a fordításnak, illetve átterem tésnek munkája 
az összes várható igényeket, jobban mondva, 
követelményeket kielégítette volna. De egy
ben felette áll a Vietorisz művének, t. i. jóval
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ónekelhetőbb. Sőt közvetlenebb is. Kár, hogy 
technikája nem áll a mai megszokott fejlett
ség színvonalán.

Ezek után hisszük, hogy a többi értékes 
fordítások is napvilágra fognak kerülni, akár 
résztvettek a pályázaton, akár nem. Sőt eset
leg olyanok is, amelyek azután keletkeztek, 
vagy ezután fognak alkotódni. Fontos, hogy 
ami értékes bármi részben is, véka ala tt ne 
tartassák, hanem a közfigyelem és érdeklődés 
nyilvános asztalára kerüljön, valam int az ezek
re vonatkozó vélem ény-nyilvánítások soroza
ta is. így fejlődhetik ki olyan légkör, amely 
alkalmas arra , hogy a m agyar Luther-himnusz 
várva-várt alakjában előbb-utóbb m egterem 
tődjék. De nem annyira többeknek összevaló 
munkál ás ával, m ert hisz ez nem népmonda, 
vagy népballada, sem hősköltemény; bár így 
is lehetne valamit összehozni, de az mindig 
csak eszkábálás (konglomerátum) m arad és 
sohasem egységes, egyöntetű, szerves eleven 
egész, vagy élő-ható, elevenítő és éltető való
ság. Egy ráterm ett, rászületett elmének kell 
a m agyar »Ein’ feste Burg« jó fordítását m eg
alkotni. Hogy ez eddig egy költőnek sem si
került, nyilvánvalóan azért nem, m ert h iány
zott a kongenialitás! Rokon elme, illetve ro- 
konlélek, rokon szellem, rokon lelkűiét vagy 
lelkiség, s mindenekfelett rokon vagy hasonló 
hiterő , tűz, fény, stb., szükséges ahhoz, hogy 
valaki Luther hatalmas gondolatainak legmé
lyére leszálljon, magasságaiba felemelkedjék. A 
rokonszellem hite, ereje, fénye és tüze a m ár 
meglevő koloncokra, pld. »megszokott kész k i
fejezésekre, szólamokra« nem szorul rá. M an
kó nélkül, szabadon szárnyal az ilyen szellem 
s annak teremtő tüze és ereje önként és ösz
tönös készséggel terem ti elő a megfelelő k i
fejezéseket, képeket, szavakat és a maga isten
adta fényével olvasztja azokat bűvös, elragadó 
harmóniába! Téves tehát az a feltevés, 
hogy a régi megszokott kifejezések nélkül a 
nép el sem fogadja az új fordítást. Az iga
zán átterem tett hangulatos, ihletett költemény 
megragadja a nép egyszerű lelkét is. A nép
nél pedig nagyobb költőt nem ismerek. A nép
től tanultak legnagyobb költőink is, akik szin
tén a népből valók voltak.

Hogy pedig a megfelelő fordítók, vagy 
alkotók nevelésére és kiterm elésére alkalmas 
légkör álljon elő: e célra elsősorban különö
sen hivatottak az énekügyi bizottságok. Ho
gyan? Figyelemmel kísérik az egyházi, eset
leg a világi sajtóban megjelent alkalmi és egyéb 
énekeket s azok íróit; a jelesebbeket pedig 
nyilvántartják . Sőt az énekügyi bizottságok 
volnának és vannak is hivatva arra , hogy 
maguk adjanak lökést az egyházi énekirodalom 
nak, adjanak ösztönzést egyes egyházi költők
nek, illetve énekírással foglalkozóknak; ad ja
nak nekik tárgyakat; m utassanak rá  a h iá
nyokra az énekeskönyvekben. Ejtsék módját 
annak, hogy pályázatokat hirdessenek olykor
olykor egy-egy szükséges alkalmi énekre. Kinek

jutott eszébe pl ., hogy a Hősök vasárnapjára, 
belmissziói alkalm akra, mai helyzetünkben okt. 
(>, m árcius 15-ére, stb. minden gyülekezet m eg
felelő alkalmi éneket énekelhessen? Nem is 
említve a hála, hűség, békesség, stb. eszméit 
tárgyaló énekek hiányát.

Az egyetemes énekügyi bizottság feladatai 
közé tartozott m ár régebben, hogy felhívja az 
illetékeseket a Luther harci dalának minél tö
kéletesebb fordítására, vagy egyelőre legalább 
e fordítással való foglalkozásra. A magam ré 
széről csak a magam szerény elgondolásait 
vetettem papírra, mint aki énekügyünket szí
vemen viselem s azt am ennyire szerény erőm 
től telik, előrevinni igyekezem.

Végül: vitán felül álló igazság, hogy az 
»Ein’ feste Burg« fordítását időhöz kötötten 
megrendelni, erőltetni, vagy kierőszakolni nem 
lehet. Az egész hazai Lutherániára nézve fon
tos és komoly kérdés megoldását elsietni nem 
szabad. A fentebb hangsúlyoztam megfelelő 
légkörben eljő mindennek az ideje. Eljő Lu
ther harci dalának fordító költője is, ha útja 
annak rendje-módja szerint előkészíttetik.

Petrovics Pál.

\®\ h í r e k . \m \
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 14. VASÁRNAP.

Lukács ev. 17:11—19.
Ennek a világnak ma is az a nagy hibája, ami min

dig volt. Az, hogy nagyon gyorsan akar élni. Kérni 
még csak tud, de hálát adni már nem. Az a tíz 
százalék háládatosság; ami Jézussal szemben meg
volt annak idején, amikor még itt járt a földön, 
nem lett több azóta sem. Talán csak kevesebb 
De a hálátlan életek figyeljenek fel arra a pár szóra, 
amit Jézus az egyetlen hálásnak mond: » . • • a te 
hited megtartott. • •« Mi lesz azokkal, akiket nem 
tart meg a hitük? Mi lesz azokkal, akik nem mennek 
vissza Jézushoz hálát adni a$ elvett áldásokért, 
imameghallgatásokért, gyógyulásokért? Vájjon jön-e 
még egyszer Jézus a hálátlan szívek közelébe?

ö  a bűnösökhöz, betegekhez, eltévedettekhez jött 
és nem a hálátlanokhoz. Ezek talán már azt a fáj
dalmas kérdést sem hallhatják meg: »Hát a többi 
kilenc hol van?«

— Lelkészképesitő vizsga. Az egyetemes egyház 
1934. évben hozott lelkészképesítő szabályzata szerint 
az eddigi ú. n.' papi vizsga ezentúl két részből áll- 
Első része az első segédlelkészi, második része a 
második segédlelkészi év után esedékes. Az egye
temes közgyűlés által választott lelkészképesítő bi
zottság bányakerületi osztálya D. Raffay Sándor 
püspök elnöklete alatt most elsőízben vizsgáztatóin. 
A kilenc jelentkező közül írásbeli dolgozataik alap
ján hatot bocsátott szóbeli vizsgára, névszerint Grün- 
valszky Károly pesti, Kendeh-Kirchknopf György 
ceglédi, Kühn Ernő aszódi, Mekis Ádám békéscsabai, 
Szende Ernő váci és Tóth Károly cinkotai segédlel
készt, akik a vizsgálatot sikerrel megállották.

— Templomszentelés. Olcsva új templomát au 
gusztus 30-án avatta fel D. Geduly Henrik püspök 
megbízásából Dr. Dómján Elek föesperes. A temp
lomépítés szép eredményének történetét Csákó Gyula 
lelkész ismertette. Este vallásos estély volt, jnelyen 
Pass László alesperes tartott előadást.
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— D. Geduly Henrik tiszakerületi püspök, aki
nek betegségéről a napilapok több ízben megemlé
keztek, a Herczog klinikán fekszik és egészségi ál
lapota örvendetesen javul.

— Halálozás. Szalágyi Egyedné, Kéler Irén, mi
niszteri tanácsos, vasúti- és hajózási főfelügyelő, a 
Deák-téri testvéregyházak iskola-, s templomgond
nokának felesége, negyvenkilencéves korában Buda
pesten hirtelen meghalt. Az elhunytban — aki a 
múlt század egyik kiváló építőművészének, a Keleti 
pályaudvar és a Népszínház építőjének, Kéler Napó
leonnak volt a leánya —, testvérét gyászolja D. Ko
vács Sándor püspök felesége. Temetését £>. Raffay 
Sándor püspök végezte.

— A Misszióegyesület kérelme! D. Dr. Ihmels
Károly, a Lipcsei Misszió igazgatója, egyetemi tanár 
f. évi október havában a Lipcsei Misszió száz éves 
jubileuma alkalmából ellátogat hozzánk s kész
séggel vállalkozott arra, hogy több gyülekezetben 
előadást tart. Ittartózkodását tíz napra tervezi, ok
tóber 22-től 30-ig. Kérjük azokat a lelkészeket, akik 
D. Ihmels Károly igazgatót gyülekezetükbe meghívni 
óhajtják, szíveskedjenek mielőbb értesíteni a Misz- 
szicegyesület titkárát, Danhauser László vallástanárt 
(Budapest, VI., Bajza-u. 45.), hogy az úti programm 
kellő időben összeállítható legyen. Németh Károly 
egyh. elnök.

M E G H Í V Ó
az Ág. H. Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egye
sületének 1936. szeptember 20. napjának déli 12 órá
jára a Deák-téri leánygimnázium épületében tartandó 
évi rendes közgyűlésére. i

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az egyesület 1935—36. évi műkö

déséről.
3. Határozathozatal a jelentéssel kapcsolatos elő

terjesztések ügyében.
4. Határozathozatal az igazgatóságnak és a 

tisztikarnak adandó felmentés tárgyában.
5. Számvizsgáló bizottság jelentése.
6. Esetleges indítványok.
GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya

giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Tankönyvek, iskolaszerek bevásárlási forrása, 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése

Budapest IX., Ferenc-kÖrűt 19—21-

Evangélikus iskolai hittani könyvek:
ELEMI ISKOLÁK RÉSZÉRE: P.

Baltik: Maly katekizmus. (Tót nyelven) —.40
Blatniczky: Egyháztörténet —.60
Blázy: Evangélikus káté —.60
Csengődi]: Evang. konfirm. káté —.50
Gaudy: Ifjúsági énekeskönyv 1.—
Győri]: Luther kis kátéja —.80
Kemény: Bibliai történetek I—II. oszt. kötve 1.—

» Bibliai történetek III—IV. oszt. kötve 1.40 
Kemény—Kühn: Biblische Geschichten I—IV. oszt 1.20 
Kladr: Egyhátörténet, kötve —.80

» Luther kis káté, kötve 1.20
Kouácsics: Rövid egyháztörténet —.60
Majba: Luther káté —.40
Molnár 1.: Egyháztörténet —.80
Raff au: Evang. konfirmandusok kis kátéja —.64
Ruttkay: Evang. vallástan 1.20

» Ev. egyháztörténet —40
» Ev. konfirm. káté —-40

Szeberényi: Luther káté —.50
Sztehló: Vallástan —.40
Turcsányi: Bibliai történetek I. rész 1.—

» Bibliai történetek II. rész 1.80
Varsányi: Bibliai történetek I—II. oszt. —.70

» Bibliai történetek III—IV. oszt. 1 .—f 
Vértesi: Religionslehre I—IV. oszt, kötve —.50

KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK RÉSZÉRE:
Batiz fal vy—Bereczky: Bibliaismertetés 1.40
Bereczky: Ószövetségi élet- és jellemképek

» I. oszt. kötve 2.—
» Jézus élete és tanítása, II. oszt. kötve 2.—
» Rövid egyháztörténet, III. oszt. kötve 2.—
» Hit- és erkölcstan, IV. oszt. kötve 2.—
» A keresztyénség megalapításának

története V. oszt. 2.40
» Egyetemes kér. egyháztört. I. (VI. oszt.) 2.60 
» Egyetemes kér. egyháztört. II. (VII. oszt) 2.20 

Csengődy: Evang. konfirm. káté —.50
Frengő: A Megváltó eljövetelének története

(I. oszt.) 1-40
Gandy: A keresztyénség megalapításának

története (V. oszt.) 1-60
» A keresztyén vallás a mai szellemi 
» életben (VIII. oszt.) 160

Győry: Luther kis kátéja —j80
Hetvényi: Ev. keresztyén világnézet 2.—

» Ev. rövid egyháztörténet 2.—
Klaár: Luther kis káté, kötve 1.20
Majba: Luther káté —.40
Pál ffy—Bereczky: Egyháztörténet 2.—
Raffay: Ev. vallástanítás módszertana —.80

» Evang. konfirmandusok kis kátéja —.64 
Ruttkay: Evang. konfirm. káté —.40
Schmidt: Vallástan 1.40
Szelényi: Evang. kér. világnézet 1.—
Zsilinszky—Bereczky: Az evang. kér. élet-

felfogás tanítása (VIII. oszt.) 1-60
ÉNEKES KÖNYVEK:

Dunántúli evang. énekeskönyv, fél vászonkötés 3.40 
Dunántiíli evang. énekeskönyv, egészvászon-

kötés, tokban 4.20
Dunántúli evang. énekeskönyv, egészvászon-

kötés tok nélkül 3.80
Dallamos könyvecske, a Dunántúli evangélikus

énekeskönyvhöz —.80
Gaudy: Ifjúsági énekeskönyv 1.—

KAPHATOK MINDEN KÖNYVKERESEÉDÉSBEN.
Bevezetés céljából szívesen szolgál 

ingyenes mutatvány példánnyal:
Kckai 1mjós könyvkereskedése és kiadóhivatala 

Budapest, IV., Kamermayer Küroly-u. 3.
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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Győrffy Béla: Béthel Isten háza. — Dr. Holló Árpád: Embermentő intézet. — Az egyházi törvénykezésről

szóló zsinati javaslat. — Hirek.

V A N N A K  H Ű S É G E S E K  IS.
Lapunk múlt heti vezetőcikkének gondo

latai a rra  kényszerítenek, hogy hozzászóljak 
a reverzális kérdéséhez. Egyetértek ugyan a 
cikkíró gondolataival, különösen abban a kö
vetkeztetésben, mellyel befejezi gondolatmene
tét, hogy olyan közszellemet kell kialakítani 
egyházunkban, híveink életében, mely önma
gában adja a legnagyobb védelmet a rever- 
zálissal való vétkezések ellen, igazat adok neki 
abban is, hogy sokkal erősebben kellene ven
ni a gyülekezetek vezetőinek, elsősorban pedig 
a lelkipásztoroknak e tekintetben való felelőssé
gét, azonban nem hallgathatom  el, hogy en
nek a kérdésnek van olyan oldala is, mely ed* 
dig nem részesült elegendő m egvilágításban s 
amelynek kellő m egvilágítása igen lényege
sen tartozik e kérdéshez.

Elsősorban a rra  m utatok, hogy az utóbbi 
években lényegesen jobb az arányszám , mint 
tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt. Ez a jobb ma 
még csak azt jelenti, hogy veszteségeink félel
metes összegszáma csökkenőben van, bár még 
minden évben fájdalmas károsodást jelent. De 
ezt a lassú javulást kellő mértékben értékel
nünk kell. Úgy kell tekintenünk, hogy ebben 
kezd megmutatkozni a reverzális elleni küzde
lem első eredménye. Senki nem várhatja vagy 
követelheti azt, hogy három-négy év alatt m eg
változzék az a közszellem, mely nem vette 
komolyan a reverzális veszteséget, mely azt a 
tetszetős szempontot vallotta, hogy a gyengék 
hadd hulljanak el, m ert úgysem jelentenek élő 
ágakat. Ez nem is evangéliumi álláspont és ez 
nem is a munkafelelősség szempontja. A gyen
géket erősíteni kell, a hűtlenség ellen folyton 
és éberen védekezni kell, a botlástól m inden
kit visszatartani állandó kötelesség. Csak akkor 
látjuk tisztán a reverzális helyzetet, ha nem 
csupán a statisztikai tizedeket figyeljük, h a 

nem az okokat is megismerni igyekezünk, am e
lyek az eredm ényeket létrehozzák.

És itt rá kell m utatni a rra , hogy ez a 
kétségtelenül megkezdődött emelkedés két té 
nyezőn alapszik. Az egyik az, hogy ma m ár 
komolyabban veszi mindenki a reverzális kö
vetkezményeit. Csökken a könnyen adott re- 
verzálisok száma. Ma m ár nagyon ritka az 
a védekezés, hogy én nem is tudtam, hogy 
milyen súlyos dolgot követtem el, nem világo
sított fel senki. Az első évtizedek veszteségei
nek az az oka, hogy nem ism erték híveink te l
jes komolyságában cselekedetük következmé
nyeit, »nem tudták, hogj^ mit cselekednek«. Ez, 
hála Istennek, csökkenőben van. Növekszik 
azok száma, akik m egállanak minden rábeszé
léssel, kényszerítéssel, sőt fenyegetésekkel 
szemben is. Ezt az a munka eredményezte, 
mely a vallástani órákon, konfirmáción és a 
szószéken folyik. Bizonyítja tehát azt, hogy 
ennek a m unkának kétségtelenül van eredm é
nye és mennél erősebb és rendszeresebb lesz, 
annál több eredménye is lesz.

A másik tényező még inkább figyelmen 
kívül m aradt, holott nagy megbecsülésben kell 
részesíteni. Ez az, hogy vannak hűségesek is, 
akik önmagukban is erősek. Nem csupán a 
gyengéket kell tehát látni, hanem meg kell 
látni az erőseket és megállókat is. Nemcsak 
a hűtlenségnek vannak következményei, ha 
nem nagy értéke, hatása és jelentősége van 
a hűség minden példájának is. Tehát nemcsu- 
pán az ellenségekkel kell harcolni, hanem meg 
kell becsülni a jóbarátokat, a segítő társakat is.

Úgy véljük, hogy annak a közszellemnek 
a szükséges kialakításában, melyről Duszik La 
jós írt, ezt a tényezőt értéke szerint szám í
tásba kell venni. Sz. B.
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Az E. A. első része a zsinat 
törvényjavaslatában.

A zsinat egyeztető bizottsága által kibo- 
c-sájtott és a plénum tárgyalásainak alapját 
képező javaslat az E. A. első részét képező 
1—23. § közül az 1., 6., 7., 8., 9 ., 11. §§-okat 
hatályon kívül helyezte és új szakaszokkal - 
1—4 . §§ — pótolta, az első rész többi szaka
szait hatályában továbbra is változatlanul fenn
tartotta.

Vizsgálnunk kell tehát, hogy a kihagyott 
szakaszok helyébe alkotott új rendelkezések 
a változott viszonyoknak megfelelnek-e és hogy 
nincs-e szükség a javaslat által nem érintett 
szakaszok m ódosítására avagy további pótlá
sokra.

1. Az evangélikus egyház fogalmát m eg
határozó 1. § általában figyelembe vette a zsinat 
előkészítő bizottsága által adott szövegezés e l
len elhangzott kifogásokat és a sajtóban azóta 
elhangzott kívánalm akat. Azonban gyakorlati 
szempontból mégis van egy' észrevételem.

A szakasz így kezdődik »a m agyarországi 
evangélikus egyházat, melyet ágostai h itval
lású evangélikus keresztyén egyháznak is ne
veznek . . .« Abból, hogy maga a törvényhely 
is kétféle elnevezést használ, m inden valószí
nűség szerint zavar fog származni egyházunk 
megjelölésénél és nem fog megszűnni az a 
bizonytalanság, mely jelenleg is fennáll. Vé
leményem szerint a »melyet ágostai h itvallá
sú evangélikus keresztyén egyháznak is ne
veznek« szavak éppen ezen zavar kiküszöbölése 
céljából kihagyandók.

Itt megfontolandónak tartom Dr. vitéz 
Pétery Aladár azon indítványát, mely a »ma
gyarországi« helyett a »magyarhoni« kifejezés 
használatát ajánlja. (Evangélikus Élet 1935.
III . évfolyan 48. szám.)

2 . A javaslatnak a régi E. A. 6—8. szaka
szai helyébe lépő és az állam jogsegélyének 
igénybevételét, szabályozó 1—4 . szakaszai m eg
egyeznek a kormányhatóságilag m ár m egerő
sített és a református zsinat által meghozott
I. te. 5 . §-ával.

Gyakorlati szempontból két kiegészítő in
tézkedést vélek szükségesnek e részben. A ja 
vaslat 3 . § a) pontja az egyházi hatóságok 
által megállapított vagy kirótt adók, járu lé
kok, tartozások, m arasztalási összegek vagy 
büntetés pénzek behajtásáról szól. Hatóság 
megjelölés alatt olyan intézményt vagy hiva
talt értünk, mely megfelelő hatalommal van 
felruházva arra, hogy intézkedéseit vagy ha tá 
rozatait végrehajthassa. Itt van azután egy fenn
akadás.

ügy  a régi, mint az új nyugdíjtörvény
tervezet szerint is a lelkészi nyugdíjjárulékot a 
a nyugdíjintézeti bizottság állapítja meg és 
veti ki. E nyugdíjintézeti bizottság azonban 
nem bír hatósági jelleggel, legalább is nem

olyan értelemben, amint azt az állami köz- 
igazgatási hatóságok értelmezik és nincs is á 
járulékok behajtása tekintetében intézkedési 
jóga, mert a vonatkozó szabályrendelet 38. §-a 
értelmében a behajtás iránti lépések m egtéte
lére a nyugdíjintézeti bizottság idevonatkozó 
megkeresése alapján az esperes, püspök vagy 
egyetemes felügyelő intézkedik. Most azután 
figyeljük meg ezek ismeretében a javaslat 3 . 
§ á) pontját: »illetékes egyházi hatóságok á l
tal törvényes hatáskörükben jogerős határozat
tal kirótt nyugdíj járulék« behajtása céljából 
kereshető meg az állam közigazgatási ható
sága. Azr a szerv, amely a nyugdíjjárulékot k i
rója: a nyugdíjintézeti bizottság, nem hatóság. 
Az a szerv, mely a végrehajtást elrendeli és a 
megkeresést a közigazgatósági hatóságokhoz 
továbbítja: esperes, püspök, egyetemes felügye
lő, — hatóság ugyan, azonban a járulékot nem 
az állapítja meg és annak összegszerűségébe 
semmiféle befolyása nincs. M ár most ismerve a 
közigazgatási hatóságok tartózkodó és a lehe
tőségig minél kevesebb segélynyújtásra ha j
landó tendenciáját — el lehetnük készülve arra, 
hogy egy ilyen irányú megkeresés alkalmával 

különösen, ha azután az illető közigazgatási 
hatóság megszemélyesítője még esetleg buzgó 
katolikus is, bele fog ebbe kapaszkodni és 
m egtagadja a betűhöz való ragaszkodás alap
ján adott m agyarázattal a segélynyújtást, E n
nek a veszélynek a kikerülése végett célszerű
nek tartanám  »az illetékes egyházi hatóságok 
által törvényes hatáskörükben« szavak kiha
gyását, mert így minden m agyarázás vagy be
tűbe kapaszkodásnak eleje volna véve és vi
lágosabb, határozottabb volna a szövegezés: 
»az egyházi törvények és törvényes szabályren
deletek alapján jogerős határozattal kirótt egy
házi és iskolai adó, stb.« így nem lehet v itat
kozni azon, hogy a megkeresés alapját képező 
összeget ki állapította meg, hanem csak azt 
lehet vizsgálni, hogy a kirovás törvényen és 
törvényes szabályrendeleten alapul-e?

A másik kiegészítő javaslatom a 3 . § c) 
pontjával kapcsolatos. Igen gyakori eset, hogy 
az egyházi törvényszékek által kihallgatni ha 
tározott tanuk a törvényszék elé a helytávol
ság miatt nem idézhetők és ilyenkor m egke
resésnek van helye. Úgy a m ár m egerősített re 
formátus törvény idézett része, mint a zsinati 
javaslat is a közigazgatási hatóságok m egke
resését írja elő. Nem kell külön fejtegetnem 
a gyakorlati jogászok előtt azt, hogy egy ilyen 
közigazgatási hatóságokhoz intézett és ritkán 
a szolgabíróság, de az esetek legtöbbjében a 
községi jegyzők által foganatosított tanúkihall
gatás, hogy szokott lefolyni. Ezen gyakorlati 
tapasztalatok vezették az ugyancsak most fo
lyó zsidó zsinat, illetve az ő megjelölésük sze
rin t egyetemes gyűlés által kidolgozott »ki
egészítő szabályzat« alkotóit arra, hogy a 3 . § 
c) pontjában meghatározott esetekben terveze
tük 2. § d) pontjában a királyi járásbíróságot 
jelölik meg megkeresendőnek a kihallgatás,
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esküvétel vagy szakértő meghallgatás fogana
tosítására. Sietek m indjárt megjegyezni, hogy 
ennek a beállításnak törvényes akadálya nincs, 
mert a ma érvényben lévő polgári perrendtartás 
egyáltalában nem szabályozza részletesen a 
bíróságokhoz intézhető m egkereséseket és az 
azóta hozott igen számos törvény utalja át 
a tanú vagy szakértő m eghallgatását, illetve 
az erre vonatkozó megkeresés teljesítését a já 
rásbíróság munkakörébe. Célszerűnek ta r ta 
nám ezért a 3 . § utolsó bekezdését módosítani 
a következőleg, »az a) b) d) pont esetén az e l
sőfokú egyházi hatóságok az állami, törvény
hatósági vagy községi, közigazgatási hatósá
gok eljárását, a c) pont esetén pedig a kir. 
járásbíróságok eljárását közvetlen megkeresés 
útján veszik igénybe.«

3 . A régi E. A. 11. tj-a helyébe lépő, a 
javaslat 4 . §-ában adott szövegezés alkalmas 
lesz a régi 11. § alapján keletkezett zavaros 
értelmezések és ebből eredő viták elkerülé
sére.

4 . Úgy a békéscsabai lelkészkonferencia, 
mint az azóta tarto tt országos lelkészegyesületi 
gyűlések, valamint, a sajtóközlemények is szük
ségesnek tartották s a zsinati előkészítő bi
zottság figyelmébe ajánlották az E. A. 21. §- 
ának módosítását. Minden gyakorlati egy
házvezető rám utatott arra , hogy a 21. § jelen
legi szövegezése m ennyi zavarra, hatalmasko- 
dásra adhat és adott is okot. Felhívom  a fi
gyelmet arra , hogy ehhez hasonló intézkedést 
más egyházak törvényeiben így a javaslat ké
szítésénél bizonyos m értékig mintául vett re 
formátus egyházi törvényekben sem találunk. 
Ezért jelenleg is fenntartom  az Evangélikus 
Élet 1933. évi 19. számában e tárgyban adott 
közleményemben foglaltakat és újból javaslom, 
hogy az E. A. 21. §-a olyképpen módosíttassák, 
miszerint, ha egy m ár jogerősen meghozott h a 
tározat megváltoztatása határoztatnék el egy 
újabbi közgyűlés által, úgy az megerősítés, 
illetve felülvizsgálás végett hivatalból felter
jesztendő a közvetlen felettes hatósághoz és 
annak döntése előtt az újabb határozat foga
natba nem vehető.

5 . M ár az 1924. évi egyetemes közgyűlés 
rám utatott a rra , hogy szükséges bizonyos in
tézkedések statuálása a renitenskedő egyház- 
községekkel szemben és erre való tekintettel
27. szám alatt hozott határozatában m egkeres
te a zsinati előkészítő bizottságot olyan rendel
kezés megalkotására, melynek révén az ellen
szegülő egyházközségek megfékezése autonó
miájuk részleges vagy teljes felfüggesztése ré 
vén eszközölhető legyen. Ugyan e körülm ényre 
az Evangélikus Élet 1934. évi 21. számában a 
novelláris zsinat anyagát tárgyaló közlemé
nyemben felhívtam a figyelmet. Majd a zsi
nat m egalakulása után Dr. Berzsenyi Jenő 
zsinati tag külön javaslatot is terjesztett a 
zsinat elé ily rendelkezés meghozatala érdeké
ben. Ennek ellenére a javaslat sem az általános 
részben, sem a további részekben ezirányban

intézkedést nem állított be. Ism étlések elke
rülése végett idevonatkozóan felhívom a fi
gyelmet a m ár hivatolt közlemények mellett 
az Evangélikus Élet 18. és 20. számaiban 
megjelent idevágó közleményekre, melyeknek 
megfelelő rendelkezés felfogásom szerint leg
célszerűbben az alkotm ány általános részében 
és pedig a régi E. A. 14 §-ának kiegészítése 
révén lenne eszközölhető.

drb v.

Béthel Isten háza.
Előttem fekszik nemcsak Németország, ha 

nem az egész világ legnagyobb evangélikus 
belmissziói szeretetintézm ényének, a Bielefeld 
melletti Béthelnek képekkel gazdagon illusz
trált német nyelvű ismertetése. Az egyház- 
történetben m indnyájan tanultunk, sőt azóta is 
m ár valószínűleg többször olvastunk és hal
lottunk az evangélikus belmisszió fájának e r 
ről a csodálatos gyümölcséről, a szegény epi
leptikus betegeket, gyengeelméjűeket, alko
holistákat és m egfáradtakat ápoló és gondo
zó, hatalm as üzemekkel felszerelt és munkás- 
telepítéssel egybekötött nagyszerű intézményé
ről. A csinos kiállítású, prospektusszerű könyv 
leírja, hogy W estfáliában a Teutoburgi Erdő 
déli lejtőjén fekszik egy kis város, amelynek 
neve a bibliából kölcsönzött Béthel, m agyarul 
Isten háza.

Bár ennek a városnak a területén Isten 
dicsőségére több templom és imaház is épült, 
mégis úgy érezzük, hogy ebben a városban 
minden ház az Isten háza. Kifejezésre juttatja 
ezt a gondolatot az egyes házaknak a Szent - 
írásból vett és legtöbbször a rendeltetéssel kap
csolatos biblikus neve. így pl. Nébó azoknak 
a súlyos betegeknek az utolsó állomáshelye, 
akik — m iként Mózes Nébó hegyénél — to
vább nem vándorolhatnak. Názáret névvel két 
ház is szerepel; az egyik a diakonisszaképző 
intézet erre a bibliai kérdésre akar vála
szolni: »Názáretből tám adhat-e valami jó?«, 
ugyancsak ezzel a bibliai felelettel és felhívás
sal: »Jer és lásd meg!« (Ján . 1 :47.) A m á
sik Názáret asztalos- és faragóműhely, emlé
keztetve arra , hogy Jézus atyja ácsm ester volt. 
A rará t a nyugdíjasok háza, kiknek bárkája 
éltük alkonyán az élet hullámai fölé emelkedve 
megpihen itt, mint Noé A rarát hegyén. Sa
repta a diakonissza anyaház, amelyből a m en
tő és segítő szeretet olaja soha ki nem fogy. 
Bethánia, a nők részére szolgáló beteggondozó, 
emlékeztet Jézus bethániai nőismerőseire. Gi- 
leád, a különféle betegségben szenvedők gyűj
tőháza azt hirdeti, hogy nincsen olyan beteg
ség, amelyre Istennek balzsama ne volna. Mag
dala, az idegbeteg nők üdülője, felidézi m ag
dalai M ária emlékét, akiből Jézus 7 ördögöt 
űzött ki. Betlehem, a kenyér háza, a malom 
és sütödék hatalm as üzeme és így továbbb, 
egész csomó bibliai név, mint Jerikó, Megiddó,
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Patmosz, Emmaus, Siloah, Betfage, stb., stb. 
Vannak házak, amelyeknek rendeltetésük épü
lésük óta megváltozott s így ma m ár nem hozható 
kapcsolatba a név eredeti jelentésével; vannak 
házak, amelyeknék nincs biblikus neve, mégis 
mindegyik ház előtt az az érzésünk, hogy m ind
egyik egy-egy Béthel — Isten háza.

Ha a m agyar gondolatvilághoz é s 'v isz o 
nyokhoz alkalmazkodva akarnánk az egész in
tézményt és különösen annak fekvését jelle
mezni, azt m ondhatnánk, hogy leginkább h a 
sonlít az egész egy nagy m agyarországi u ra 
dalomhoz, amelyben 34 km. hosszúságban, 6— 
10 km. szélességben kisebb megszakításokkal 
egymást váltogatják a tanyák és a gyönyörű 
parkok, a parkokban pedig az 1—2 emeletes 
gyönyörű, virágos ablakú villák. Béthel nem 
a középkori városok kaptafájára készült ház
erdő, amelyből a civilizáció száműzte a te r 
mészetet, hanem egy gyönyörű kert- vagy 
parkváros, amelyben a fenyvesek és tölgyesek 
sötét lombozata közül itt is, ott is előmoso
lyognak a virágruhába öltözött, virágágyakkal 
körülvett pirosfedelű, legtöbbnyire kétemeletes 
szép házak. Minden háznak van külön, néhány 
konyhakertje, erdeje vagy szántóföldje. Em el
lett minden háznak megvan a sajátságos jel
lege. Béthelben ugyanis mindent m egtalálha
tunk, ami szép és ami jó, de az uniformizált város 
életet hiába keressük. Elkezdve ugyanis az 
egyes házak különböző korban, stílusban és 
ízléssel történt épülésétől a házak rendelteté
séig, a lakók gondolkodásmódjáig, minden ház 
megőrizte a m aga sajátos egyéni jellegét.

Ennek a hatalm as kiterjedésű, 9— 10 ezer 
lakosú kertvárosnak mindene megvan, amit a 
város fogalma föltételez. Van négy temploma, 
több imaliáza, vannak különböző fokú iskolái az 
elemi iskolától kezdve a különböző középisko
lákon keresztül egészen a teológiai szem iná
riumig; van nyomdája, vannak folyóiratai, 
könyvkereskedése; vannak elsőrendű, aszfalttal 
borított utcái és útai, vízvezetéke, csator
názása, elektromos- és gázmüvei, villanyvilá
gítása, különböző iparos műhelyei, fürdői, uszo
dái, legtöbb azonban benne a kórházat pótló 
szanatórium, az epileptikus és gyengeelméjű 
betegeknek gyógyulást vagy gondozást nyúj
tó pavillonok, amelyeket és a bennük folyó 
életet megismerve, mindegyik előtt kalapot 
levéve, megilletődött lélekkel elm ondhatjük: ez 
valóban Béthel — Isten háza.

Az em lített ismertető füzetből Béthel történe
tét tanulmányozva megtudjuk, hogy az egész in
tézmény mindössze 65—70 éves fejlődés-törté
nete nem egyéb, mint a bibliai m ustárm ag tör- 
történetének a reformáció hazájában végbement 
csodálatos megismétlődése. Hol keressük B é
thel csíráját, eredetét? A múlt évszázad első 
felének abban a hatalm as vallásos és lelki 
megmozdulásában, amelynek neve belmisszió. 
Ezt a hatalm as mozgalmat Isten Szentlelke 
a reformáció hazájában a belmisszió atyja, W i
ehern ‘János és az őt követő hatalmas belmisz-
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sziói egyéniségek: Fliedner, Lőhe, W erner, 
stb. m unkáján keresztül virágoztatta fel a múlt 
évszázad első felében. Az ő áldásos m unkássá
guk nyomán a belmisszió term ékenyítő hullá
mai elárasztották egész Németországot. — E n
nek az ébredő mozgalomnak a hatása alatt a 
60-as években a porosz westfáliai tartomány 
területén fekvő Ravensberg grófságban egy 
belmissziói bizottság Bielefeld város kapuja 
előtt 1867-ben egy kis parasztházat vásárolt 4—5 
epileptikus beteg gondozása végett. Magában 
Bielefeld városában pedig — Fliedner kaises- 
werthi diakonissza anyaháza m intájára, bár 
sokkal szerényebb keretek közt — 1869-ben 
egy »M ária-alapítvány« nevű diakonissza ház 
alakult. E két kis ház volt a mai Béthelnek 
a tulajdonképeni alapja, igazi m ustárm agja; de 
hiányzott még a szántóvető, aki az ugart to
vább törje és a magot beléhintve tovább plán
tálja. De nem sokáig kellett a jó ravensbergi- 
eknek az aratás Urát kérni, küldött Ö az Ö 
mezejére olyan szántó-vetőt, akinek munkája 
nyomány még ma is tart és ki tudja meddig 
fog még tartan i az aratás Isten országa szá
mára. Istennek ez a munkása Bodelschwingh 
Frigyes, a volt porosz pénzügyminiszter fia 
volt, akit a Ruhr-menti dellwigi lelkészi állás
ról 1872-ben hívtak meg az előbb em lített két 
kis intézmény vezetésére, igazgatására, Isten 
kegyelme aá ő keze alatt és által oly hatalmas 
fává növesztette a kis m ustármagot, hogy az 
most állandó szállásul és menedékül szolgál 
m intégy 7—8 ezer tört szárnyú beteg lelkének. 
Ennek a fának árnyékában e szegény betegek 
Béthelben — Isten házában vannak.

Bodelschwingh Frigyes ugartörő volt a 
szó mindennapi jelentésében is; m egterem tette 
a m ustárm ag részére a talajt nemcsak a lel
kekben, hanem  a természetben is. Az a vidék 
ugyanis, ahol m a a bétheli szeretetintézmények 
virágoznak, azelőtt term éketlen homok, úgy
nevezett Sandland volt, amely alig adott ke
nyeret a m unkásnak. A felső lioinokréteg alatt 
60—80 cm. mélységben izoláló kőréteg húzó
dott meg, amely m iatt nedves időben m ocsár
rá, száraz időben futóhoniokká változott az 
egész vidék. Bodelschwingh az országútakról 
összegyűjtött telepeseivel ezt a  kőréteget á t
törte, így változott a term éketlen Sandland 
virágzó Senne-vé, a kopár pusztaság virágzó 
paradicsommá, ahol a legmodernebb felszere
léssel ellátott m intagazdaságok tehenészete, 
juhtenyésztése, hizlaldája és baromfi farmja 
megoldják az egész intézmény részére az ön
ellátás problémáját.

Bodelschwingh ugartörő volt a szeretet in
tézmény kiépítése és fejlesztése terén is. Saját 
maga által nevelt hűséges munkásai és m un
kásnői, a diakónusok és diakonisszák segítsé
gével világhírűvé tette az epileptikus betegek 
e hatalmas otthonát. Azokat a. szegény bete
geket, tehetetlen nyomorékokat, akiket a tá r 
sadalom és elsősorban a család csak nyűgnek 
és tehernek tekintett, akik sajnálkozás mellett
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----------------------------a d o m á n  Vd------------
nem egy helyen bántalmazásban vagy legalább 
is az egészséges családtagok megvető nehez
teléséi) kívül másban nem igen részesültek: 
a társadalom és család e tehertételül szolgáló 
nyomorultjait Bodelschvvingh testvéreinek te
kintette, kebelére ölelte: tágas, egészséges h á 
zakban családias felügyelet alatt összegyűjt
ve gondoztatta és foglalkoztatta. M egszabadí
totta tőlük a családot és a nékik megfelelő 
munka által értéket adott az eddig értéktelen 
életeknek. Ma kb. 7 ezer a gondozott beteg.

Bodelschwingh ugartorő volt a szociális 
politika terén is azzal, hogy a német biroda
lom ma virágzó népjóléti intézményeit évti
zedekkel megelőzve m egalapította nemcsak Né
metország, liánéin a világ legelső kolóniáját 
ezzel a jelszóval: »alamizsna helyett munkát!« 
a szegény embernek. Németországban ma az 
állam által kezelt mintegy 60 m unkáskolónia 
mintájául a Bodelschwingh által alapított W il
helmsdorf szolgált.

Bodelschwingh ugartörő volt a betegek lel
ki gondozása, tehát vallási téren is, amikor a 
betegeket és elhagyottakat a vallás szárnyai 
alatt összegyűjtve, lelki szükségükről hűsége
sen gondoskodott és betegeiből m egalapította 
a híres »Zionsgemeinde«-t, amely, mint a he
gyen épített város hirdeti, hogy ez itt valóban 
Béthel — Isten háza.

Külföldi tanulmányútunk során Szabó J ó 
zsef lelkésztestvéremmel ez év július havában 
késő este érkeztünk még BéthHbc, ahol a m a
gyarok iránti kedves es lekötelező előzékeny
ségéről ismeretes Pastor Jungblut intézkedése 
folytán a Názáretben kaptunk egy szép tágas 
szobát, amelynek ablakán kitekintve egy é r
dekes világítótorony vonta m agára figyelmün
ket, Sokáig elgyönyörködtünk abban, hogy al 
Teutoburgi Erdő egyik m agaslatán épült vi
lágító torony körben forgó reflektora m iként 
pásztázza végig a tá ja t s messzire világító, kör
ben forgó sugárkévéjével miként m utat irányt a 
sötétben a repülőgépeknek. Azóta jó néhány 
hét múlt el. Ezalatt az idő alatt az! intézet egyik 
főorvosa, Dr. Hebel hírneves specialista, le
kötelező szívessége folytán alkalmam volt 
mélyebben bepillantani Béthel életébe, miköz
ben az elmúlt hetekben, mint »freier Helfer« 
a bétheli munkából is kivettem a magam 
részét az eckardtslieimi Tannenwald betegei 
között. Most pedig a Gusztáv Adolf egylet ez- 
evi kasseli főgyűléséről sok kedves emlékkel 
és még ezeknél is többet érő tapasztalatokkal 
meggazdagodva Béthelbe visszatérve újból itt 
ülök az akkori szobánk ablaka előtt és íróasz
talom mellől újból el-elnézegetem a világító 
torony ragyogását. Közben pedig a rra  gondo
lok, hogy az a világítótorony nem egyéb, mint 
Béthel aposztrofálása. Béthel is világítótorony, 
amelyből Isten kegyelme szórja szét a világ 
minden tája felé a krisztusi szeretet világító 
sugarait, Béthel’ a hegyen épített város, am ely
re feltekintve meglátjuk az irányt és a óéit. 
Béthel — Isten háza. Györffy Béla.

Embermentő intézet
Gondolunk itt olyan emberek m egm enté

sére, akik életüket az Evangélium mesgyéjétől 
távol járva élik le: lelencek, elhagyatottak, 
börtönből kiszabadultak, az erény útjáról le
tértek, iszákosok, stb., stb. a sötétségben já 
róknak a világosságra való visszasegítésére.

Felm erülhet az a kérdés: vájjon van-e é r
telme ehhez a fent vázolt társadalm i réteghez 
lenyúlni és ezekért az em berekért áldozatot 
hozni, amikor egyrészt nagyon kevés, vagy 
majdnem semmi rem énység sincs arra , hogy 
ezek megmenthetők és jobb, erkölcsösebb életre 
vezethetők legyenek, m ásrészt az esetleg e l
érhető nagyon kis m érvű eredm ények nincse
nek arányban a reá fordítandó áldozatokkal?

A kérdésre az Evangélium szemszögéből 
tekintve mégis csak egy lehet a válasz, az: 
igenis érdemes lehajolni ezekhez, de nemcsak 
érdemes, hanem Isten irán ti elsőrendű köte
lességünk is. Azt mondja Jézus, nem az egész
ségesekhez, hanem a beteghez jött, hogy orvo
solja őket. Ha mi a szeretet parancsát úgy 
értelmezzük, hogy nem egyformán érezzük m a
gunkat kötelezve mindenkivel szemben, hanem 
különbséget teszünk az emberek között assze- 
rint, hogy kit érdem esítünk a szeretetne és kit 
nem, akkor bizony nem Isten parancsolatának 
engedelmeskedünk, hanem csak a mi saját 
hiú kedvtelésünket elégítjük ki. A szeretet pa
rancsa szerint kötelezve vagyunk mindenkivel 
szemben, sőt elsősorban azokkal szemben, akik 
erre leginkább reá vannak szorulva.

Felm erülhet egy m ásik kérdés is: lehet-c 
az egyháznak a feladata az, hogy ilyen ember- 
mentő intézeteket létesítsen, hisz ez a tá rsa 
dalom, az állam feladata? Az első tekintetre 
szinte tetszetős érvnek tűnik fel az, hogy ez az 
állam és a társadalom  feladata volna, de ez csak 
látszat addig, amíg az ember bele nem te 
kint egy ilyen társadalm i, vagy állami intéz
ménybe, ahol az első pillanatra észre kell ven
nie m indenkinek, azt, hogy ezek az intézmé
nyek, ahol eredm ényeket elérnek, az csak úgy 
és ott történhetik meg. ahol és amennyiben a 
munkájukba bekapcsolják az Evangéliumot. 
Ahol a gondjaikra bízott lelkeket a pusztán 
animális léten felül a nevelés eszközeivel a 
Krisztushoz vezetni igyekeznek. Még attól nem 
javult meg soha senki, hogy jól tarto tták  és 
gondtalanná tették az életét, de az Evangélium 
hatására m ár drámai, megrázó erejű m egté
réseknek volt az emberiség tanúja. Tehát, ha 
az állam és a társadalom  is csak az Evangélium 
erejével tud ezen a téren eredm ényeket elérni, 
akkor csak term észetes, hogy az egyház van 
elsősorban hivatva ilyen embermentő intézetek 
létesítésére és fenntartására.

Azzal persze minden a belmisszió terén 
dolgozó m unkásnak eleve tisztában kell lennie, 
hogy ezen a téren nem a bőséges aratás jut 
a munka jutalmául, mert elm úlhatnak egész
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nemzedékek, amíg ebből az embermentő in té
zetekben tömörült emberrétegből egy megmen
tett lélek száll fel az Ur trónusa elé. Olyan ez 
a munka, mint az aranymosó munkája, hete
ken, hónapokon keresztül kell az aranymosónak 
az iszapot a folyó medréből az aranyfelfogó 
készülékén keresztülhajtani, míg végre egy 
szemcse arany kerül elő belőle, .de fáradhatat
lanul végig mossa minden porszemét a felszín
re hozott iszapnak, m ert sohasem lehet tudni, 
melyik lapát homokban van az arany. Végig 
kell küzdeni, szenvedni sokszor egy egész em 
beri életen át a mások iránti szeretet szolgá
latában és gyakorlásában, amíg ez a kisu
gárzó szeretet egyszer gyümölcsöt is terem. 
De a ritkán termő gyümölcs annál értékesebb 
drága ajándéka Istennek és egyben bizonysága, 
hogy ez a munka nem felesleges, és főleg 
nem olyan, amit könnyelműen elhanyagolha
tunk azért, mert vannak egyházunknak más 
és kiáltó szükségletei.

Nemrégen Szombathely felé utaztam, ú t
közben a vonatra egy kis falu állomásán fel
szállott a vonatunkra egy falusi ember és két 
kis fiúcska, az egyik 7 éves, a másik 3 éves 
volt. Toprongyosak, mezítláb. Messziről lerítt 
róluk a gondozatlanság, könnyű volt k ita lá l
nom, hogy ezek csak menhelyi gyerm ekek le
hetnek. Ham arosan m egbarátkoztam  velük és 
kísérőjükkel és a következőket tudtam meg. 
A gyermekek édesanyja a börtönben sínylő
dik, m ert ismételt lopásokért odajutott, az 
édesapjuk jelenleg nincs büntetés hatálya alatt, 
de többszörösen büntetett előéletű, züllött, ré 
szeges ember, közismert tolvaj, aki a gyer
mekeivel annyira nem törődött, hogy a köz
ség népe vette őket pártfogásába s végül is 
a község beutalta őket az állami gyermekmen- 
helybe Szombathelyre s éppen ezen a szomorú 
úton találkoztunk. Beszélgetek a gyerm ekekkel; 
megkérdeztem a nagyobbiktói: mondd fiacs
kám, hallottál-e te m ár valamit az Ur Jézus
ról? Az egyébként józan eszű, értelm es gyer
mek csak némán bámul reám s tagadólag 
rázza a fejét. Tovább firtatom s más kérdést 
teszek: Tudod-e fiam, hogy van Isten? A fiú 
egy kicsit tétováz, azután így felel: igen, hal
lottam az utcán a többi gyermekektől. Hát 
tudsz-e imádkozni? Nem. Édésanyád nem ta 
nított imádkozni? Nem. Elgondolkoztam, mi 
lesz ebből a gyermekből, miféle jövő vár reá 
és kis öccsére? Bizony szomorú kép rajzoló
dott ki lelkiszemeim előtt. A további sorsukra 
nézve az a kilátásuk szegénykéknek, hogy a 
menhely kihelyezi őket valami ágról szakadt 
szegény emberhez, akik csekély havi 6—8 
pengőért eltartják  őket. Feltehetjük m agunk
nak a kérdést : hol fognak ezek a szegény drága 
magyar gyermekek találkozni a Krisztussal? 
És ha nem fognak találkozni vele, m ondhat
juk-e azt, hogy »semmi közöm hozzá« ki tehet 
róla?

íme, ebből a kis útiesemenyből is újra Isten 
felszólítását olvastam ki, hogy nagyon is sü r

gős nekünk egy egyházi jellegű ejnbermentő 
intézetet létesíteni. A legkezdetén m ár túl va
gyunk, az első bátortalan, de Isten kezébe 
fogódzó lépéseket ezirányban m egtettük és hála 
legyen a jó Istennek, hogy tám adt időközben 
egy kis csapat a mi egyházunkban, akik 
ezzel az üggyel közösséget vállaltak s hűsége
sen kitartanak ügyünk mellett és bár kicsiny, 
de' tiszta szívből jövő, állandó adományaikkal 
folyton gyarapszik az a kis vagyon, amely egy 
embermentő intézet létesítését van hivatva 
szolgálni. Az Ur gazdag áldása sokszorosítsa 
meg az adakozók és adományok számát és 
megtartó kegyelmével áldja meg azokat, akik 
eddig is oly szerető és hűséges k itartással kö
zösséget éreztek ezzel a szent üggyel. Isten 
országa néha lassan épül, m ert sok a rest szív, 
de azért épül folyton és biztosan.

Dr. Holló Árpád.

Az egyházi törvénykezésről 
szóló zsinati javaslat.

(Folytatás.)

TÖRVÉNYKEZÉS VÁLASZTÁSI ÜGYEKBEN.
Panasszal megtámadható választások.

115. §.
Panasszal lehet megtámadni:
1. az egyházközségi, egyházmegyei, eg házke

rületi, vagy egyetemes egyházi tisztviselő, pr.sbiter 
törvényszéki bíró megválasztását;

2. egyházi intézet tanárának, tanítójának, kán
torának megválasztását;

3. az egyházmegyei, egyházkerületi, vagy egye
temes egyházi tisztviselő választása tárgyában meg
ejtett egyházközségi, főiskolai, főgimnáziuma (al
gimnáziumi) és tanítóképző intézeti szavazást.

A panaszra jogosultak.
116. §.

1. az egyházközségi választást (szavazást) pa
nasszal megtámadhatja:

a) az egyházközség választójoggal bíró és sza
vazásra jogosult összes választóinak legalább egy- 
tized része; , í

b) az egyházközség presbitériuma;
e) az egyházmegyei elnökség megbízásából az 

egyházmegyei ügyész;
2. az egyházmegyei választást panasszal meg

támadhatja:
a) az egyházmegyei közgyűlés tagjainak legalább 

egy tized része;
b) az egyházmegye presbitériuma;
c) az egyházkerületi elnökség megbízásából az 

egyházkerületi ügyész;
3. az egyházkerületi választást megtámadhatja:
a) az egyházkerületi közgyűlés tagjainak leg

alább egy tized része;
b) az egyházkerületi presbitérium;
c) az egyetemes egyház elnökségének megbí

zásából az egyetemes egyház ügyésze;
4. az egyetemes egyház választását megtámad

hatja:
a) az egyetemes közgyűlés tagjainak legalább

egy tized része; t
b) az egyetemes egyház presbitériuma;
5. főiskolai, főgimnáziumi (algimnáziumi) és ta- 

nitóképző-intézeti szavazást megtámadhatja a tanári
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testület szavazásra jogosított tagjainak legalább egy- 
harmada.

Ha a választást a választók, a presbitérium, vagy 
a tanári testület támadják meg, kötelesek megbízot
tat rendelni; megbízottul csak nagykorú férfi egy
háztagot lehet rendelni.

A panaszosok megbízottja az eljárás egész során 
képviseli a panaszosokat s nevükben minden perbeli 
cselekményre jogosult.

Perbe avatkozás.
117. §.

Azok az egyháztagok, akik a rálasztást érvény
ben tartani kívánják, a választás védelme érdekében 
az elsőfokú ítélet meghozataláig a perbe avatkoz
hatnak; ha kettőnél többen vannak, kötelesek megbí
zottat rendelni; megbízottul csak nagykorú férfi 
egyháztagot lehet rendelni. A megbízott a perbe
avatkozó perbeli képviselője s nevükben az eljárás 
egész során minden perbeli cselekményre jogosult.

("Folytatjuk.)

M E G H Í V Ó
az Ág. H. Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egye
sületének 1936. szeptember 24. napjának déli 12 órá
jára a Deák-téri leánygimnázium épületében tartandó 
évi rendes közgyűlésére.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az egyesület 1935—36. évi műkö

déséről.
3. Határozathozatal a jelentéssel kapcsolatos elő

terjesztések ügyében.» ■
4. Határozathozatal az igazgatóságnak és a

tisztikarnak adandó felmentés tárgyában.
5. Számvizsgáló bizottság jelentése.
6. Esetleges indítványok.

H Í R E K .

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 15. VASÁRNAP.
Máté 6:24—34.

»Nem szolgálhattok Istennek és Manunonnak«, 
mert valódi istentisztelet közben nem lehet Jézus 
e9U tanítványának sem ideje a Mammon szolgálatúra. 
Aki Istennek szolgál, testével és leikével kizárólag 
(sah neki szolgálhat és nem térhet le arról az útról, 
amelyre egyszer odaadta magát Istennek. Isten szol
gálata a mindennapi kötelességekben való hűség, ö  
ezekkel is teljesen a maga szolgálatába állít minket 
Aki híven teljesíti kötelességét Néki engedelmeskedik 
és hét esi az ö  országát. És az ilyenekről gondosko
dik az Isten, 6  tudja mire van szükségünk, O megad 
nekünk mindent, ha nem aggodalmaskodunk, hanem 
szolgálunk. Ne aggodalmaskodj, hanem szolgálj!

— A bányai egyházkerület ez évi közgyűlését 
szeptember 25-én délelőtt 9 órakor kezdi meg a 
Deák-téri leánygimnázium dísztermében. Bizottsági 
ülések az előző napokon, az előértekezlet pedig szep
tember 24-én délután 5 órakor lesz.

— D. Kovács Sándor, a dunáninneni egyházkerület 
püspöke a hittudományi egyetem tanári székében

még múlt évben is folytatott tanári munkájától e 
tanév kezdetével megvált. Közel négy évtizedes ne- 
velömunkája befejeztével minden tanítványa hálás 
szívvel emlékezik reá s püspöki méltóságában építő 
munkák áldását és eredményeit kívánja.

— A Protestáns Világszövetség ezévi közgyűlé
sét Podjebrad cseh fürdőn tartja szeptember 21—23. 
napjain. Magyar Evangélikus Egyházunkat D. Kapi 
Béla püspök és Dr. Tomcsányi V. Pál képviseli, utóbbi 
a Világszövetségnek első alalnöke is. Ugyancsak Tom
csányi V. Pál fog előadást tartani a magyar házassági 
jog legújabb reformtörekvéseiről.

— Gyámintézeti istentisztelet. A kerületi közgyű
lést megnyitó istentisztelet szeptember 25-én, pénte
ken reggel fél 9 órakor lesz a Deák-téri templomban.

— Vallásos est. A bányakerületi Luther Szövetség 
szeptember 24-én, csütörtökön délután 6 órakor a 
Deák-téri templomban vallásos estét tart, melynek 
előadója Kékén András hódmezővásárhelyi lelkész.

_  Uj önálló missziói egyházközség. D. Raffay 
Sándor bányakerületi püspök Sárkány Béla egyház
kerületi főjegyző és Dr. Mészáros Gyula egyházke
rületi ügyész kíséretében szeptember 11-én Béké
sen megjelent és ott Szebberényi L. Zs. esperes és 
Bárdi Ernő alesperessel, továbbá az érdekelt egyhá
zak vezetőivel Békés önálló missziói egyházközséggé 
való szervezéséről tárgyalt. A megbeszélés eredmé
nye gyanánt D. Raffay püspök Abaffy Gyula ed
digi békéscsabai önálló hitoktatót, aki Békés gon
dozásával volt megbízva, hitoktatói megbízatása alól 
felmentette és őt Békésnek kerületi önálló missziói 
egyházközséggé való megszervezésével megbízta.

_ Áthelyezések. Palkovics István «kiskőrösi s.
lelkészt D. báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő a Theológiai Otthon mellett szervezett tót 
nyelvmesteri munkával megbízta. D. Raffay Sándor 
püspök Kiskörösre Tessényi Kornélt, Mezőberénybe 
Detre Lászlót és Gyulára Benkő Istvánt küldötte s. 
lelkészül. Murányi Árpád, eddigi gyulai s. lelkészt 
a medgyesegyházai új önálló állami hitoktatói ál
lásra kinevezte, Lőcsei László szegedi s. lelkészt pe
dig békéscsabai önálló hitoktatóvá.

— Az egyetemes egyházi közgyűlésre szóló, ked
vezményes vasúti igazolványok. Mindazok, akik az 
egyetemes egyházi közgyűléssel kapcsolatban ked
vezményes vasúti jegy váltására jogosító igazolványt 
óhajtanak igénybevenni, felkéretnek, hogy ezen szán
dékukat a kiinduló állomás és a vasút (Máv, Győr- 
Sopron-Ebenfurti) pontos megjelölésével október hó 
3-ig közöljék Kuthy Dezső egyetemes főtitkárral, (Bu
dapest. VIII., Üllöi-út 24. I.) mert később beérkező 
kérések, miután a vasútakkal szemben az igénylés 
az nap lezáródik, sajnos, nem vehetők figyelembe. 
Minden személy utáni igényléshez postabélyegben 
70 fillér melléklendő. Enélkül az igazolványkérés el
intézésben nem részesül.

— Felügyelőválasztás. A domonyi gyülekezet Dr. 
Molnár Gyula budapesti kir. táblabírót, a Magyar
honi Ág. H. Ev. Misszióegyesület elnökét felügyelőjé
nek megválasztotta.

— Sárszentlőrinc. A sárszentlörinci nőegylet most 
ünnepelte fennállásának 25 éves évfordulóját az egy
házmegye területére kiterjedő nőegyleti konferencia 
rendezésével.

— A Keresztyén Igazság szeptemberi száma a kö
vetkező tartalommal jelent meg: Budaker Oszkár
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elmélkedése: Világgyülöletet hirdet a keresztyénség? 
Pröhle Károly: Ev. tanárképzés; Wiczián Dezső: Kál
vin Institutio-jának négyszázéves jubileuma; Danhau
ser László: A százéves lipcsei misszió; Benkő László: 
ifjúságunk nemzeti társadalmunk újjáalakulásában. A 
Krónika rovat cikkei: Keresztyénség a támadások tü- 
zében; A berlini olimpiai játékok. A negyedévi mel
léklet: a Könyvszemle széleskörű tájékozást ad az 
egyháztudomány területein.

— Üzennek az ünnepek, összeállította Danhauser 
László. Németből fordította Jakus Imre, Farkas Zol
tán és Kemény Péter. Ez a könyv versbeszedett ün
nepi játékot tartalmaz. Az egyházi esztendő külön
böző ünnepei jelennek meg egymás után a színen s 
mondják el a maguk biblikus evangéliumi üzenetét. 
A darabot több gyülekezetünk iskolája előadta már 
hatalmas sikertel. A gyönyörű építő gyermekdara
bot melegen ajánljuk előadásra iskoláinknak. A könyv 
a darab mellett az előadáshoz szükséges bő út
baigazítást is tartalmazza. Egy példány ára 80 fil
lér. Ebben a bélyegköltség is benne van. Az előadás 
joga 5 példányhoz van kötve. A pénz előzetes bekül
dése mellett megrendelhető a Harangszó kiadóhiva
talában.

— Házitanító 23 éves, jelesen érettségizett evang. 
ifjú, aki reálgimnáziumi tanuló évei alatt állandóan 
gyermekek instruálásával foglalkozott, elmenne kö
zépiskolás gyermekek mellé házítanítónak ellátás és 
csekély díjazás mellett. Megkereséseket a gyéké-

— Bunker Jozefin evang. leányinternátusába, VII., 
Rákóczi-út 10. II. egyetemi hallgatókat teljes ellá
tásra vagy anélkül is felvesz. Megbeszélés bármely 
nap a délelőtti órákban.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve'

Tankönyvek, iskolaszerek bevásárlási forrása, 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése

Budapest IX., Ferenc-körút 19—21.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.

Evangélikus iskolai hittani könyvek:
ELEMI ISKOLÁK RÉSZÉRE: P.

Baltik: Maly katekizmus. (Tót nyelven) —.40
Blatniczky: Egyháztörténet —.60
Blázy: Evangélikus káté —.60
Csengödy: Evang. konfirm. káté —.50
Gaudy: Ifjúsági énekeskönyv 1.—
Győry: Luther kis kátéja —.80
Kemény: Bibliai történetek I—II. oszt. kötve 1.—

» Bibliai történetek III—IV. oszt. kötve 1.40 
Kemény—Kühn: Biblische Geschichten I—IV. oszt 1.20 
Klaár: Egyhátörténet, kötve —.80

» Luther kis káté, kötve 1.20
Kovácsics: Rövid egyháztörténet —.60
Majba: Luther káté XVIII. kiadás —.40
Molnár /.: Egyháztörténet —.80
Raffay: Evang. konfirmandusok kis kátéja —.64
Ruttkay: Evang. vallástan 1.20

» Ev. egyháztörténet —.40
» Ev. konfirm. káté —.40

Szeberényi: Luther káté —.50
Sztehló: Vallástan —.40
Turcsányi: Bibliai történetek I. rész 1.—

» Bibliai történetek II. rész 1.80
Varsányi: Bibliai történetek I—II. oszt. —.70

» Bibliai történetek III—IV. oszt. l-i—/
Vértesi: Religionslehre I—IV. oszt, kötve —.50

KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK RÉSZÉRE:
Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismertetés 1.40
Bereczky: ószövetségi élet- és jellemképek

» I. oszt. kötve 2.—
» Jézus élete és tanítása, II. oszt. kötve 2.—
» Rövid egyháztörténet, III. oszt. kötve 2.—
» Hit- és erkölcstan, ÍV. oszt. kötve 2 —
» A keresztyénség megalapításának

története V. oszt. 2.40
» Egyetemes kér. egyháztört. I. (VI. oszt.) 2.60 
» Egyetemes kér. egyháztört. II. (VII. oszt) 2.20 

Csengödy: Evang. konfirm. káté —.50
Frenyó: A Megváltó eljövetelének története

(I. oszt.) 1.40
Gaudy: A keresztyénség megalapításának

története (V. oszt.) 1.60
» A keresztyén vallás a mai szellemi
» életben (VIII. oszt.) 1-60

Györy: Luther kis kátéja —.80
Hetvényi: Ev. keresztyén világnézet 2.—

» Ev. rövid egyháztörténet 2.—
Klaár: Luther kis káté, kötve 1.20
Majba: Luther káté XVIII. kiadás —.40
Pálffy—Bereczky: Egyháztörténet 2.—
Raffay: Ev. vallástanítás módszertana —.80

» Evang. konfirmandusok kis kátéja —.64 
Ruttkay: Evang. konfirm. káté —.40
Schmidt: Vallástan 1.40
Szelényi: Evang. kér. világnézet 1.—
Zsilinszky—Bereczky: Az evang. kér. élet-

felfogás tanítása (VIII. oszt.) 1.60
ÉNEKES KÖNYVEK:

Dunántúli evang. énekeskönyv, fél vászonkötés 3.40 
Dunántúli evang. énekeskönyv, egészvászon-

kötés, tokban 4.20
Dunántúli evang. énekeskönyv, egészvászon-

kötés tok nélkül 3.80
Dallamos könyvecske, a Dunántúli evangélikus

énekeskönyvhöz —.80
Gaudy: Ifjúsági énekeskönyv 1.—

Kaphatók minden könyvkereskedésben.
Bevezetés céljából szívesen szolgál 

ingyenes mutatvány példánnyal:
Kókai Lajos könyvkereskedése és kiadóhivatala 

Budapest, IV., Kamermayer Károly-u. 3.

Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: 1-835-92.
Kiadja az

ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG

EG YH AZT ARSADALML 
BELMISSZIOL KULTURÁLIS ÉS 
EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP. 

A szerkesztésért felelős:
KE MÉ NY LAJ OS.

Megjelenik minden vasárnap. 
ELŐFIZETÉSI ÁRA:

Egész évre 4.40, félévre 2.20 pengő.
Postai csekk száma: 20.412. 

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLÓ

TARTALOM: Világnézet ? — Dr. Oncsik Pál: Az 500 leiken aluli egyhá 
Zoltán: Egyházi zenénk súlyos problémái. — G. L.: Szüleim katolikuso 
harc körötted. . .  — A tiszai egyházkerület közgyűlése. — Az egyházi törv

V. Z.: Nem hagyhatom szó nélkül. — Hi

zközségek bíráskodása. — Peschko 
k. — Kutas Kálmán : Ha elpihent a 
énykezésről szóló zsinati javaslat. — 
rek.

V IL Á G N É Z E T ?
Az emberi világ nyugtalansága csak nem 

tud csillapodni, sőt mindinkább növekszik. 
Amit minden higgadt ember előre láthatott és 
látott is, hogy az isteníelenség hivatalos prog- 
rammjával dolgozó kommunista állam tervsze
rűen és akadálytalanul fogja terjeszteni esz
méit, ha a vele teljes ellentétben álló, az is
tenhiten és emberiességen alapuló keresztyén 
államok elismerik kormányform áját, pontosan 
bekövetkezett. Ma m ár mindenkinek be kell 
látni, hogy olyan állam testvére a többieknek, 
amelyik veszedelmesebb bármilyen háborúsko
dó ellenségnél.

Ami most Spanyolországban történik, ké t
ségtelenül meggyőző erővel bír erre nézve. 
De ezenkívül végtelenül szomorú bizonyíték 
abban a tekintetben is, hogy a keresztyénség 
és politika milyen laza összefüggésben áll egy
mással. Mi m ár önmagunkon tapasztaltuk a n 
nak a politikai elvnek igaztalan és keresz- 
tyéntelen álláspontját, hogy az egyes államok 
határain belül dúló ellentétek belső ügynek 
tekintendők és másnak ehhez semmi köze n in
csen. Amikor a kommunizmus M agyarorszá
gon viharzott á t  s az ártatlan  emberek szörnyű 
kínzatásai és öldöklése megcsúfolt minden e r 
kölcsöt, emberiességet és igazságot, csodálkoz
va kérdezhettük, hogy miképpen nézheti té t
lenül és tűrheti a keresztyén Európa, hogy 
ilyen dolgok beleszólás nélkül történjenek és 
folytatódjanak. Mikor ma minden újság nap- 
ról-napra hozza a megdöbbentő híreket és ké
peket a spanyolországi eseményekről, bizony
nyal ini vagyunk a legjogosultabbak erre a 
kérdésre és mi érezhetünk a legmélyebb rész
vétet ott szenvedő em bertársaink iránt, látva 
azt, hogy ma is egyszerűen és kényelmesen

várják a szenvedélyek elviharzását mindazok, 
akik m áskor egy vonatszerencsétlenség, vagy 
egy árvíz áldozatai felett a legszebb testvéries
ség szavait szokták elmondani.

Mi nem politikai szempontból nézzük ezt 
a fájdalmas jelenséget. Mi ebben éppen úgy, 
mint e földi világ minden eseményeiben, m in
dig igazolást találunk és kapunk az Evangélium 
szavaira, amelyek m egítéltek minden olyan 
cselekedetet, sőt annak indítékait is, amelyek 
ellenkeznek Isten parancsaival. Aki nincs ve
lem, ellenem van, — mondotta Üdvözítőnk és 
ma nem szabad gondolkoznunk sem azon, hogy 
kimondjuk-e, vagy sem azt a meggyőződésün
ket, hogy ellene van mindenki Krisztusnak és 
az Ő világjavító és világmentő m unkájának, 
aki hallgat, vár és csak fényképfelvételekben 
fejezi ki szőrnyüködését.

Nem hallgathatjuk el azt a véleményünket 
és meggyőződésünket sem, hogy könnyebb vé
géről fogja e kérdést az, aki azzal tér ki az 
álláspont-foglalás elől, hogy itt világnézetek 
harca folyik. Ez egyszerűen nem igaz. Mint- 
ahogy a világkormányzó Isten léte nem 
Ilit, hanem valóság, úgy a kipusztítás és ronv 
bolás módszere nem világnézetből folyik, h a 
nem ördögi ellenkezésből; gonosz és em berte
len indulatok fékezhetetlen szenvedélyekké 
való szításából. Világnézet csak egy van, az, 
amelyet Krisztus az A tyának való engedel
messég és egymás kölcsönös test vérszere te té 
liek fundamentumaira épített. M ihelyt ettől 
eltérünk, meginog minden építkezés és nem 
fogja bírni a szelet, az esőt és árvizet.

A Luther-szövetségeknek a védőmunkából 
m indenütt ki kell venni a inaguk részét.
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Az 500 leiken aluli egyház- 
községek bíráskodása.

Az új egyházközségi törvénykezési javas
lat első ism ertetett szakaszával (4 . §.) szemben 
bizonyos aggodalmak fognak el a legalsóbb- 
fokú, helyesebben az 500 lelket meg nem h a 
ladó egyházközség egyházi bíráskodásával kap
csolatban. Azt tervezi ugyanis a javaslat, 
hogy ezekben a kicsiny egyházközségekben a 
bíráskodást a presbitérium gyakorolja.

Féltem  m agát a bíráskodást itt; félek, az 
új törvény rendelkezései m iatt itt m ár gyer
mekkorban beteggé lesz a bíráskodás s nem 
lesz képes úgy betölteni feladatát, m int ahogy 
kellene. Aggodalmam a következőkön alapul: 
Nem vitás, hogy a közerkölcs világszerte, m in
den országban, minden társadalm i osztályban 
lazult, az emberek közfelfogása könnyebben 
teszi túl m agát most olyan dolgokon és jelen« 
ségeken, amiket valamikor, — a háború előtt 
— jobban tisztelt, jobban féltett s amiktől 
jobban is félt. Ez a betegség egyaránt m egfer
tőzte a várost és falut, teljesen egészséges hely 
és társadalm i osztály nincsen, legfeljebb az 
egyik hely, vagy egyik osztály nem annyira 
beteg.

Ezért valósággal ki kellene válogatni azo
kat, akik alkalmasak arra , hogy a többieken 
bíráskodjanak. Ez a kiválogatás bár nehéz, 
mégis, legalább a jogi lehetősége meg van 
az 500 lelket meghaladó egyházközségekben, 
de nincs meg a lehetősége a kisebbekben, itt, 
hogy kicsit erősebben fejezzem ki magamat 
Aömegbíráskodás« lesz, ahol esetleg a világi 
bíráskodás esküdtszékeinél is nagyobb létszámú 
csoport, az egész presbitérium, bíráskodik.

A világi bíráskodás esküdtszéke csak 12 
tagból áll, mégis, amint azt a külföldi példák 
olvasásánál tapasztalhattuk, néha a hozott ha
tározat a tömeghangulat bélyegét viseli magán. 
Iviéreződik belőle néha az utca befolyása, az 
egyéni rokonszenv, néha a pártpolitika beha
tása. Azt kell vélelmeznünk, hogy az egyes 
egyének bűnöst szerettek volna mondani, de a 
közhangulat m iatt nem mertek. Pedig itt csak 
12 emberről van szó, viszont az új javaslat 
lehetővé teszi az ennél nagyobb számú bíró
ságot, m ert az E. A. 51.§-al 60-ig engedélyezi 
a tanácstagok számát s ezekhez jönnek még 
a hivatalbéli tagok. I tt  féltem én a bírásko
dást, m ert pártok, csoportok m indenütt, még 
az egyházi életben és gyűléseken is vannak s 
ezeknek egymás iránti érzése néha le is tér 
a tárgyilagosság útjáról, néha a saját ind ít
ványának vagy saját emberének érdekében, 
néha meg a törvények, illetve szabályrende
letek nem ismerése avagy elégtelen ismerete 
miatt. Ez még talán a kisebbik baj volna, de 
arra  is kell gondolni, hogy egyenesen rossz
akarók kerülhetnek az ítélkező bíróságba. Nem 
csak a rra  gondolok, hogy mindig vannak a

vádlottal együttérző, cselekedetét titokban he
lyeslő tagok is, hanem egyenesen a tervszerű 
rombolókra gondolok, akik már azzal is be
folyásolhatják az ítéletet, hogy gondoskodnak 
arról, hogy a tagok megjelenése nekik kedvező 
legyen. És nem szabad elfelednünk azt, hogy 
a társadalm at bomlasztani akarók egyházi té
ren is dolgoznak, s szögezzük le azt a tényt, 
is, hogy vannak olyanok is, akik a világi élet
ben olyan pártok tagjai, vagy vezetői, amely 
pártok sarkalatos progrannnpontja az is, hogy 
nincs Isten, nem kell a vallás s a pap telje
sen felesleges az életben. Pedig ilyen pártok 
tagjai közül is lehetnek presbiterek. Nem. ta r 
tom megnyugtatónak az olyan bíráskodást, ahol 
a bírák között olyanok is ülnek, sőt esetleg 
a leghangosabbak a tárgyalásnál, akiknek val
lásfelőli elgondolása egyenesen vallásellenes.

Én nem mondom, hogy ez így lesz, de 
így lehet, mivel a tömegbíráskodás könnyen 
kicsúszik az elnökség helyes mederben való 
irányítása alól.

Az egyházközségi bíráskodásra azonban 
mégis szükség van, szükség van azért is, hogy 
a fentebb elmondott esetleges veszélyek ellen 
védelmül szolgáljon. Meg kell alakítani s nem 
látok semmi akadályt a m egalakítás olyan 
formája előtt, m int amilyent a nagyobb egy
házközségek alkalmaznak, tehát a tanácsbírás
kodás. Az öttagú tanácsban való b írás
kodás alkalmazandó itt is, m ert alkalmazható. 
M iért nem volna a presbitériumból itt is 6—8 
személy kiválasztható, mi akadálya van ennek? 
Akik alkalmasak tömegben bíráskodni, azok
ból ki lehet választani olyanokat, akik alkal
masak a tanácsban is bíráskodni, hiszen ugyan
azon ügyről s ugyanazon személyről van szó. 
Mi az oka annak, hogy a javaslat így tervezi 
a kis egyházak bíráskodását?

A m egalakítás módját sem közük a m eg
jelent szakaszok. Megalakulás a la tt értem a ta 
nácsi (tervezet szerint a nagyobb egyházak 
bíráskodási módja) bíróság m egalakulását. A 
laikusok részére m egnyugtató volna, ha a m eg
alakulás hasonló volna a m agyar büntetőjog 
esküdtszékének a megalakulásához. Át kellene 
venni belőle a visszautasítás intézményét, jó 
az és üdvös, m ert még gondolatban sem alkal
mazható ellene az a kifogás, hogy »a bírósá.- 
got pont az ellenségeimből, vagy rosszakaró
imból állították össze.« M ert ki és hogy hívja 
be a tanács tagjait?

I tt ennél a kérdésnél merül fel a másik 
aggályom, ami röviden ebben a mondatban 
foglalható össze: Féltem  az egyházközség el
nökségét. Az elnökség lesz a bíróság megala- 
kítója, ő lesz a vádló, ő lesz a bíró, s ő 
lesz az ítélet végrehajtója is. Túlnagy a fele
lősség, m ert sok tám adásnak lesznek kitéve. 
Fel kellene menteni legalább a vádló köteles
sége alól s a tanács m egalakításába a vádlott
nak is befolyást kell biztosítani. A kis, 500 
lelken aluli egyházközségeknek rendszerint 
nincs ügyészük, de itt a vádló kötelességét
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elvégezheti bármelyik, intelligensebb egyház
tanácsi tag, akit erre vagy az elnökség felkér, 
vagy a presbitérium kijelöl s akinek ezt el 
kell fogadni.

Viszont a m egalakulásnál meg kell adni 
a vádlottnak a visszautasítás jogát akként, 
hogy a tanácsba 6 bíró hivandó be, akik kö
zül a vádlott kettőt, míg az elnökség egyet 
utasíthat vissza s m egmarad ekként az ötös 
tanács, benne az elnökség két tagja s a h á 
rom bíró.

Dr. Oncsik Púi.

Egyházi zenénk súlyos 
problémái-

A szarvasi énekeskönyvvel felmerült viták 
megm utatták, hogy van az egyházi zene prob
lémái iránt érdeklődés, sőt javaslatokban, gon
dolatokban sem volna hiány. De minden lel
kesedés kialszik, m ert nem történik semmi. 
Nem győzzük hangsúlyozni, m ennyire fontos, 
hogy mi hangzik el a templomban, nemcsak 
a szószékről, de a kórusról is. És ahogy nem 
szabad elhangzani olyan beszédnek, amely nem 
a templomba való, ép úgy a rádió korában 
nem lehet a kóruson sem szabad tetszés sze
rint bármit játszani.

Az egyházi zene Isten szolgálatában áll. 
A megszentelt hangok az egyházi év bánatának, 
örömének kifejezői. M íg az élő szó elsősorban 
az értelmen keresztül, addig a legfenségesebb 
beszéd, a muzsika, az érzelmen keresztül hat. 
A zenei imádság akaratlanul belevésődik az 
emberi lélekbe, a művészi egyházi zene fogé
konnyá, term ékennyé teszi a lelket az Ige 
befogadására, de meddővé, term éketlenné teheti 
a rossz muzsika.

Nézzünk csak végig kántorainkon, soknak 
fogalma sincs zenéről és egy falu »zeneszakér- 
töje«! A képző növendékei ritkán hoznak m a
gukkal zenei tudást, amit ott a tömeges zene
tanítás mellett, heti 1 órában tanulnak 5 év 
alatt, megfelel 2‘ > évi zenetanulásnak. Evvel 
a kis tudással olyan m unkát végeznek, melyet 
S évi zenetanulás után lehetne csak szakszerűen 
ellátni. A kántori oklevelet a múltban gyakran 
könnyelműen adták ki. És milyen anyag ke
rült ki a képzőkből! Egyik állami intézetben 
a protestáns egyházi m uzsikát egy csak csel
lózni tudó, német tanár tanította, csak azért, 
mert véletlenül evangélikus volt. A képesítő 
vizsga elnökei lelkészek voltak, akiknek az 
egyházi zenében igen sokszor semmi já rta s
ságuk nem volt. Szerencsés véletlen volt, ha 
a korátok ismeretein kívül kicsit értettek  a 
zenéhez. Az ebből az intézetből kikerült kán 
torok ép csak az »Erős várunk«-at tudták vala
melyest eljátszani. Ez csak egy szomorú pél
da! Sok helyen még ennyit se tanultak a kán
torok. Az egyház végre egynéhány éve m eg
szüntette a vizsgákat. Ma kántori oklevelet

csakis a három  evangélikus tanítóképzőben le
het kapni. Sajnos, még itt is sokat lehetne ten 
ni a nívó emeléséért. A kántori oklevél m eg
szerzésének nagyobb súlyt kellene adni. A 
képesítő vizsgaelnökök a kerület püspökei, il
letve azok megbízottai. Míg azonban a tanítói 
képesítő vizsga elnökei, (úgy az egyházi, m int 
az állami) a kérdezett tantárgyakhoz nemcsak 
általános műveltségüknél, de sokszor szaktu
dásuknál fogva is hozzá tudnak szólani, 
addig a kántorképesítő vizsgaelnöke vé
letlen, ha ért a zenéhez. Szaktudásról 
vagy általános zenei műveltségről itt persze 
alig lehet szó. Igen helyes intézkedés lenne, 
ha az égyetemes egyház küldené ki a maga 
vizsgaelnökeit, akik zenei szakemberek volná
nak, akik a most három irányban is (m inden
esetre nívóval is) dolgozó tanítóképzők m un
káját egyesítené és emelné.

Az egyházi képzőkben emelni is lehetne a 
zenei nívót minden munka nélkül. Ma olyan 
özönlés van a tanítóképzőkbe, hogy bátran le
het a növendékektől a felvételi vizsgán zenei 
(zongora) előtanulm ányokat, (kb. 4—5 évi a la 
pos zongoratudást) megkívánni. Ugyanakkor a 
középiskolák I—IV. osztályaiban előkészítő ze
nei tanfolyamokat felállítani. Az evangélikus 
tanítóképzők létjogosultságát az evangélikus 
szellemen kívül a kántorképzés adja. Szegény
ségünkben az állami tanítóképzőkkel, felsze
reléseivel, épületeivel nemigen tudjuk felven
ni a versenyt. De fel tudjuk venni a versenyt 
az evangélikus tanárok önfeláldozó, öntudatos 
m unkájával, mely azonban csak akkor lesz 
eredm ényes, ha a tan ítás segédeszközei meg 
vannak. Zenében jó és elég hangszer (egy jó 
orgona!) sok gyakorlási alkalom. Gondoskodni 
kellene pld. jó orgonaiskoláról, nyugodtan á l
lítom, ilyen nincs a m agyar tanítóképzés iro
dalmában. Nincs pld. a tanítóképzőnknek spe
ciálisan evangélikus tanterve sem.

A képzőkből kikerült növendékeimet m in
denkor elláttam  a szükséges egyházzenei ta 
nácsokkal, alaposan átvettük pld. a koráljá- 
tékot. Alig hagyták el ezek a növendékek az 
intézetet, m ég a legjobbak is a falu zenei nívó
jára  süllyedtek, egy-két év alatt felejtve az 
iskola tanítását. Szükség volna egyházm e
gyénként, egyházzenei szakfelügyelőkre, ez az 
egyházmegye legjobb kántora lenne, aki az 
egyházmegyei tanügyi szakfelügyelő m intájá
ra látogatná a gyülekezet kántorait és tapaszta
latait rendelkezésre bocsátaná, segítené a gyen
gébbet m unkájában. Az egyházmegyei szak- 
felügyelők m unkáját a kerületi, ezek m unká
ját. az egyetemes zenei szakfelügyelő tenné 
egységessé. Az egyes egyházkerületek gondos
kodnának nyári zenei tanfolyamokról, ahol kö
teleznék a zeneileg gyengébbeket a tanfolyam 
elvégzésére. (A soproni képző hirdetett tavaly 
ilyen tanfolyamot, de »csak tizenhat« jelentkező 
volt és ezért, »sajnos«, nem tudták m egtartani!). 
Ezek a tanfolyamok nemcsak a hiányok pót
lására szervezőndők meg, de egyúttal egyházi
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ünnepélyek, hangversenyek bem utatására is a l
kalmasak volnának. A katolikus egyházban úgy 
a zenei szakfelügyelet, m int a tanfolyamok 
meg vannak. Azon püspökségekben, ahol ezt 
kellő szigorral keresztülvitték, hatalm asan előre 
vitte az egyházi zene ügyét.

A kántorképzés folytatásaképen kellene 
felállítani a protestáns egyházzenei főiskolát. 
Papiroson ez régen meg van, de a gyakorlat
ban oly követelményekkel lép fel, hogy erre 
kántortanító nem iratkozhatik be. Az egyház
zenei főiskola »papír-tervezete« elvétette acélt, 
orgonaművészeket akar' nevelni, pedig csak jó 
egyházkarnagyokra van szükség, akik a na 
gyobb városok kántori teendőit és elemi- (kö
zép-) iskoláink énektanítását ellátnák. Ha ez 
a zenei főiskola a katolikus zenei főiskola tan 
tervéhez hasonlóan módosulna, volna növen
déke, mint ahogy a katolikusnak sok hallga
tója van. Ez a főiskolájuk szépen fölvirágoz- 
tatta  egyházi zeneművészetüket, Aki ma pro
testáns egyházi karnagy akar lenni kántori ok
levéllel, kénytelen beiratkozni a katolikus fő
iskolára (mint ahogy ez a múltban! m ár meg 
is történt!). Mi is szorgalmasan tanultuk annak 
idején a katolikus gregoriánt és liturgiát, de 
a protestáns egyházi zenéről ki gondoskodott 
volna? Az egyház-zenei főiskolánk növendékei 
megszeretvén a zeneművészetet, bizonyára m a
gasabb képesítést szereznének (orgonaművészi 
oklevél, zeneszerzés, stb.).

Nem volna teljes az egyházi zene prog- 
rammja, ha nem szólnék a liittudomány-egye- 
tem hiányzó egyházzenei tanszékéről. Külföl
dön külön orgonaművész (szép nagy orgonákkal 
felszerelve!) tart állandó zenetörténeti, korái - 
tani, orgonalógiai, zeneesztétikai, stb. előadá
sokat. Időnként hangversenyeken m utatja be 
az egyházzenei irodalmat. Nálunk nagy szeren
cse, ha a teológusnak zenei hallása van, de még 
nagyobb szerencse, ha a korálok közül néhányat 
tud. I tt is külön köszönet illeti a Theológiai Otthon 
agilis vezetőjét, aki pótolja az egyetem ebbeli hi- 
nyát, Az egyetem hirdetett egyházzenei órákat 
ezek azonban nem voltak kötelezők, előadójuk 
pedig műkedvelő muzsikus, tehát nem zenei 
szakember volt. A református teológiának külön 
zenetanára van, aki a hallgatókat nemcsak a 
zsoltárokra, de liarmóniumozni is tanítja. Nem 
beszélve arról, hogy kötelező a zenei hallás- 
vizsgálat.

Az egyházi zene főpropagálói az egyházi 
énekkarok. Csak egy jellemző adat: »Az Evan
gélikus Népiskola« vegyeskarokat hirdetett (a 
Fasori Evang. Énekkar műsorából). Az egész 
országban csak három vegyeskar érdeklődött 
a kották iránt. Budapest 4 ismertebb énekkarát 
is hozzászámítva, 7 (azaz hét) énekkarunk 
van, melyek egy-egy Bach-korált, régi mo
tettákat tudnak előadni. A többi még ilyen 
fokon sincs. Pedig még legjobb énekkarunk is 
igen messze van nívó tekintetében a katolikus 
egyházi énekkaroktól! A csupán lelkesedésből 
összeverődött, sokszor énektudást nélkülöző

énekkarok vezetői igen nehéz m unkát végez
nek. Egy-egy kórus begyakorlása 7—8 gya
korló órát. is felemészt, (jó kórusnál ez egy 
fél óra!), hogy juthat idő egy kántáta m egtanu
lásához? A protestáns egyházi zenének M a
gyarországon alig van múltja, ez m agyarázná 
meg valamelyest híveink visszahúzódását az 
énekkarokba való belépéstől, de ez m agyaráz
ná meg, m iért nem tám ogatja erkölcsileg, de 
anyagilag is az egyházi muzsikát? A buda
pesti katolikus egyházi énekkarokat a Szé
kesfőváros, mint kegyúr évi 116,613 pengővel 
támogatja, ebből a M átyás templom ének- és 
zenekara 45,055 P-t, a Szent István Bazilika 
ének- és zenekara 37,755 P-t, a Belvárosi P lé
bánia ének- és zenekara 33,803 P-t kap. Mit 
tudnánk produkálni, ha ennek az összegnek 
csak egy tizedét kapnánk meg! A fenti énekka
rok a legjobbak között foglalnak helyet. N á
lunk' a szervezésben és fenntartásban az egy
házközségeken kívül a Luther szövetségeknek 
kellene hathatósan közreműködni. Budapestnek 
meg kellene alakítania »Az Evangélikus Egy
házzenei Társaságot«, melynek célja Bach kan
táták, oratóriumok, passiók előadása, illetve 
azok anyagi támogatása. Részt kérünk mi is a 
Székesfővárostól az egyházi zene tám ogatására!

Anyagi áldozat nélkül kultúrintézm énye
ink, az Operaház, Nemzeti Színház régen cső
döt mondottak volna. Nekünk is minden eszközt 
meg kell ragadni, anyagi áldozatokat meghoz
ni a komoly egyházi muzsikáért.

Ezeket elmondtam azért, hogy egyházi 
zenénk állapotára felhívjam a figyelmet, fő
leg a komoly zene barátainak. Legyenek segít
ségünkre a Musica Sacra felvirágoztatásáért 
indított harcunkban.

Peschko Zoltán.

Szüleim katolikusok.
Szeptemberi történet. Kezdődik a tanév 

s kezdődik a nagyvárosi vallástanítás. Nem
csak Budapest, hanem az ország minden ré 
széből jön az ifjúság a főváros iskoláiba. Egy 
tizenhatéves, eddig vidéken tanult leánynöven
dék szülőinek foglalkozását és vallását kérdem 
s a növendék azt feleli: édesanyám született 
római katolikus, édesapám pedig egy fél évvel 
ezelőtt tért át a katolikus vallásra.

E rre  a bejelentésre a m ár konfirmáció után 
levő nagy lányok nyugtalan kérdezősködéssel 
tekintettek egymásra. A kínos hangulatot m a
ga a leány is átérezte s a következő m agya
rázatot adta: Édesapám jó evangélikus volt, 
hiszen édesanyám után nekem is különben k a 
tolikusnak kellett volna lennem, de az történt, 
hogy a szülőfalumban a pap m iatt sok hívői 
kitért az egyházból. Ezzel a helyzetet menteni 
akaró mondattal azután még jobban belesodród
tunk a kérdésbe s velem együtt a növendékek 
természetesen a rra  gondoltak, hogy a lelkész 
a gyülekezet megítélése szerint valami hibát
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követett el. Szinte ki is mondta az egyik köny- 
nyen beszélő leány ezt a gondolatát, amikor 
ismét a jövevény ismervén fel a helyzetet, így 
folytatta vallomását: Tetszik tudni, nekünk
olyan papunk van, akit bevádoltak s akit 
emiatt az állásából elbocsátottak, de a falu m el
léje állt s most inkább katolikus lett, de a 
tisztelendő úr is katolikus lesz ám.

Ismét belemelegedett a kérdésbe, de bi
zony a hallgatóságnak mind nehezebb volt vé
gighallgatni azt is, amit eddig hallott s joggal 
félt a mindig súlyosabbra forduló következ
ményektől. A lelkészt menteni akarván, azt 
mondtam: A lelkész bizonyosan hibát köve
tett el, ha elítélték. A gyülekezetnek el kell 
fogadni az egyházi hatóság intézkedését s a 
falunak a hitét semmiképen nem lett volna 
szabad megváltoztatni. Meg vagyok győződ
ve arról is, hogy sokan visszatérnek az egy
házba s bizonyosan a lelkész lesz az, aki egy
háza iránti hálából s az Evangélium szellemé
ben minden hívő léleknél eljár ilyen értelem 
ben .— Úgy látszott, hogy ez a m agyarázat be
fejezi a kérdést. A lány nagy szemekkel néz 
rám  s azzal végzi a beszélgetést: »Dehogy, 
tisztelendő úr kérem, m ár ő is volt a plébá
nosnál s a plébános m ár meg is mondta, hogy 
milyen állásba fogja őt elhelyezni.«

M egírhatnám , hogy melyik faluról van 
szó s elmondhatnám azt is, hogy az esetet 
ismertem a növendékből váratlanul s megaka- 
dályozhatatlanul kitört vallomás előtt is. Köz
egyházi szempontból talán nincs is olyan ko
moly veszély abban a gyülekezetben s talán 
lokalizálódul fog a veszedelem néhány em ber
i-e, de attól a  földrajzi helytől 200 kilom éterre 
levő fővárosban egy hittanórán mégis csak 
voll egy kis detonáció, am elyre a fejlődésben 
lévő s term észetük szerint amúgy is eléggé 
impulziv leányok felfigyeltek s ma még nem 
tudni, hogy ennek az élménynek milyen ha 
tásait raktározták el.

Feltehető, hogy növendékeim lelkében 
nagy kárt ez az élmény nem fog okozni, de 
milyen evangélikus lesz ebből a lányból még 
a leggondosabb nevelés mellett is s mi leszí 
azzal a többi evangélikus gyerm ekkel, akik 
a szülők vallásváltoztatása miatt hasonló lelki 
válságba kerültek?

Milyen boldog volna a vallástanár, ha 
évközben valamelyik órán felállna az új nö
vendék s azt mondaná: »Édesapám visszatért 
egyházunkba, a falu ismét já r a templomba 
s a lelkész sem lett a római egyház alkalm a
zottja. . .« ” G.L.

Amint a gyümölcsfának sok rosszat kell 
elviselnie, villámcsapást, jégesők hangyákat, 
fagyot és (orróságot — és ezek ellenére is jó 
gyümölcsöt kell teremnie, hasonlókép a ke
resztyén ember is. bár ki van téve sok kel
lemetlenségnek és szomorúságnak, nem megy 
ezektől tönkre, hanem megnemesedik általak.

Luther.

H A  E LPIH E N T A  H A R C  K Ö R Ö T T E D ...
Ke mondd: átok, mit vívsz, a harcod'.
Hogy a gyász meddő bút terem,
S hogy könnyed víz volt, — elpatakzott . . .
S a földi lét csak gyötrelem.

Míg mások űztek délibábot,
Lid érc fényes csalfa ködöt:
A szenvedés, mit rád bocsátott.
Sorsod, a valóhoz kötött.
fis addig, míg te harcban álltái,
Acélosodtak izmaid.
Ütés alatt keménnyé váltál —
Férfivá edziek harcaid.
A gyász magát szívedbe marta,
S mikor úgy érzéd: megreped —
Mélyen tekint él önmagodba,
S ráeszméltél: szíved szeret.

S ne mondd , hogy könnyed viz, csak pára 
Sívárabb nincs, mint a közöny;
Ki könnyet ejt, eszmélhet önmagára.
Csak annak érték az öröm.

S a bánat, mely rajtad elomlott,
Titokban munkált telkeden.
Eztán sorsod könnyebben hordod.
A lelked súgja: győze lem !.. .

fi ha elpihent a harc körötted, 
fitted múlik: leszáll a nap:
Te ormon állasz és mögötted 
Látsz fényben úszó tá jaka t. ..

Kutas Kálmán.

A tiszai egyházkerület 
közgyűlése.

Nagymultú tiszai egyházközségünk, mely Trianon 
előtt Árva-megyétől egészen Brassó-megyéig terjedt 
10 egyházmegyével, 2 főiskolával, 7 főgimnáziummal, 
illetőleg tanítóképzővel, 6 polgári iskolával, 1 á r
vaházzal, 175 egyházközséggel, 176 iskolával, 420,940 
lélekkel, ma, Trianon után a legkisebb kerületünk, 
mindössze 39,375 lélekkel, összesen két egyházme
gyével. Trianon senkin és semmin nem vágott olyan 
mély és fájó sebet, mint a nagy tiszai egyházkerüle
ten. Ám Istennek hála — ez, a csonka kerület él és 
virul, szívósan küzd és munkálkodik régi nagysá
gáért. A kicsiny egyházkerületnek van egy ősi jog- 
akadámiája Miskolcon, melynek egykor Thököly Imre 
és Kossuth Lajos is tanítványa volt, van egy ősi 
tanítóképzője Miskolcon, két virágzó, jeles főgim
náziuma Nyíregyházán (fiú és leány), 61 népiskolai 
tanítója (Nyíregyházának magának 48), 18 diakonisz- 
szája, 33 lelkésze. E kis kerületnek van legtöbb szór
ványterülete a hajdúsági, nyírségi, kunsági és borsodi, 
miskolci nagy területeken.

A szórványmisszió élénken halad előre, egyre- 
másra épülnek a templomok bennük.

E csonka kerületünk tartotta most, szeptember 
17—18-án évi közgyűlését Debrecenben. Az első na
pon felőkészítő bizottsági, számvevőszéki, számvizs
gáló bizottsági, gyámintézeti, stb. ülések voltak. Este 
5 órakor a gyülekezeti Vegyeskar közreműködésével 
gyámintézeti istentisztelet volt. Az Igét Csákó Gyula 
kisvárdai lelkész hirdette. — Másnap reggel Duszik 
Lajos hegyaljai főesperes, egyházkerületi főjegyző
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szolgálatával istentisztelet volt a templomiban. A 
lábbadozó D. Geduly Henrik püspököt mint rang
idős esperes helyettesítő Dr. Dómján Elek tiszavidéki 
főesperes, egyházi elnök imája után Lichtenstein 
László ny. 'főispán, országgyűlési képviselő, egy
házkerületi felügyelő nagy tetszéssel fogadott be
széddel nyitotta meg a közgyűlést. Megemlékezett 
a kerület szeretett püspökének a gyógyulásáról, Dr. 
Baltazár Dezső ref. püspök elhunytéról. Hangsúlyozta, 
hogy minden keresztyén egyház és gyülekezet a nem
zet életének szerves része és ezért különösen ma 
erősíteniük kell a nemzeti közosségérzést. A csonka 
tiszai kerület csüggedetlen, küzdve bízik a szent 
virradatban. Hálával emlékezett meg a kormány 
kultúrpolitikájáról. Indítványára hódoló táviratot kül
dött a kormányzónak és a miniszterelnököt, D. Ge
duly püspököt táviratban üdvözölte a közgyűlés. — 
Pass László alesperes, tb. esperes a helyi gyülekezet 
nevében köszöntötte a közgyűlést. — Marcsek János 
ózdi lelkész, egyházkerületi jegyző felolvasta a 
püspöki jelentést, mely élesen megrajzolt, hű hely
zetképét adta az egyház és állam kapcsolatának, 
a íelekezetközi helyzetnek. Kiemelte a két protes
táns egyházegyetem múlt évi egyértelmű határozatát, 
amely szerint a két testvéregyház egymástól sem 
reverzálist, sem áttérést nem fogad el, főképen pedig 
nem kezdeményez, örömmel emlékezett meg az or
szágos zsinat előkészítő munkájának előrehaladott 
voltáról, melynek alapján még ez évben befejeződ
hetik a zsinat. Megemlékezett a püspöki jelentés az 
egyházkerület eleven életének főbb mozzanatairól: 
a miskolci jogakadémia igazgató választmányának 
megalakulásáról, a nyíregyházai ev. leánygimnázium* 
új, pompás épületének és a Kossuth fiúgimnázium 
zászlójának a felavatásáról, —. a nyíregyházi 150 éves 
templom 20.000 pengős renoválásáról, a diósgyőr- 
vasgyári, olcsvai gyülekezet, a jászberényi missszió, 
a délszabolcsi missziók templomépítéséről, a deb
receni gyülekezet új templom-, iskola- és egyházi 
épület építési akciójáról, mely máris 70,000 pengő 
kezdő tőkével s kb. 80,000 P. értékű ingatlannal 
rendelkezik, a kisvárdai 80 lelkes gyülekezet lelkész- 
laképítéséröl (temploma már van), a komádii iskola 
felállításáról, valamint a szerves, rendszeres bel- 
missziói munka beszédes, tényeiröl, számadatairól. 
Ezután az 56 pontba foglalt tárgysorozatot tárgyalta 
a közgyűlés és mindegyik pontnál egyhangú határo
zatot hozott. Duszik Lajos főesperes az egyházke
rületi Luther Szövetségről, az adó- és közalapról, 
a Baldácsy alapról, Dr. Bruckner Győző jogakadé
miai dékán a miskolci viruló jogakadémiáról, Dr. 
Zsedényi Béla jogakadémiai tanár, egyházkor, világi 
főjegyző a íelekezetközi sérelmekről és a rozsnyói 
árvaház tulajdonjoga körül támadt bonyolult jogi 
vitáról, Máczay Lajos vallástanár a középiskolai val
lástanításról, Pass László a népiskolai hitoktatási 
és konfirmációi munkáról, Molitor Gusztáv a mis
kolci tanítóképzőről, Dr. Weiszer Gyula és Dr. Zsoi- 
nay Vilmos gimn. igazgató a két nyíregyházai girnná- 
ziumról, Varga László abaújszántói lelkész a szám
vevőszék munkájáról, Pazár István miskolci vízmű- 
igazgató, felügyelő a Baldácsy segélyek kiosztásáról, 
Marcsek János, Garam Lajos, Dr. Vető Lajos, Joób 
Olivér lelkész a missziói munkáról tettek jelentést. 
Fancsali Joób Olivért püspöki titkárnak választotta 
a közgyűlés. A Debreceni Evang. Női Filléregylet 
vezetői közben megvendégelték a közgyűlés tagjait. 
A nyugdíjintézeti hátralékoknak megfelelő részle
tekben való rendszeres behajtását ajánlja a közgyűlés. 
A közgyűlés többek között elhatározta a Nagycsütör
tök istentisztelettel, úrvacsorával való megünneplését, 
— a hitoktatói áll. óraátalány felemelésének a ké
relmét, — az evangélikus katonák evangélikus szel
lemű lelki gondozásának biztosítását, —' a szórvány
területek revízióját, — tudomásul vette a közgyűlés 
a lelkészegyesületi, tanítóegyesületi, Luther-szövet- 
ségi, gyámintézeti jelentést valamint a diakonisszák 
munkájáról szóló jelentést. Az egész közgyűlés emel
kedett szellemben, egyetértéssel ment végbe.

Az egyházi törvénykezésről 
szóló zsinati javaslat.

(Folytatás.)

Megtámadási okok.
118. §.

A választást panasszal lehet megtámadni, ha;
1. a választás idejét és helyét kellő időben 

és kellő módon közhírré nem tették;
2. a szavazást idő előtt — amennyiben a fenn

álló szabályok értelmében záróra kitűzésének lett 
volna helye, záróra kitűzése nélkül — berekesz
tették s ennek következtében szavazásra jogosítot
tak a szavazástól elestek;

3. szavazatokat törvény ellenére fogadtak el, 
vagy utasítottak vissza;

4. a szavazatokat tévesen számlálták össze és 
megválasztottnak nem azt jelentették ki, aki a több
séget kapta;

5. a választási eljárásban — az előbbi 1—4. 
pont alá nem eső — súlyos szabálytalanságot kö
vettek el;

6. a jelölt megválasztása érdekében az egyházi 
tisztség méltóságával össze nem férő módon kortes
kedett, akár egyházi, akár egyéb hivatali hatalmá
nak felhasználásával, a választókat személyes vo
natkozású ígérettel, vagy fenyegetéssel rábírni tö
rekedett, hogy reá szavazzanak, vagy akár a je
lölt tudtával és hozzájárulásával, akár anélkül más 
törekedett a választókat az említett módon befo
lyásolni;

7. a választást megelőzően, vagy a választás 
ideje alatt az egyházközségben, illetőleg a válasz
tás színhelyén elkövetett erőszak, fenyegetés, vagy 
akár egyházi, akár más hatósági személyek ogel- 
ienes magatartása, vagy fenyegető csoportosulás a 
választók körében olyan megfélemlítést, vagy nyug
talanságot okozott, amely a választókat választójoguk 
gyakorlásában gátolta, vagy jogellenesen befolyá
solta, vagy, ha a jelölt érdekében a választókat 
etették-itatták;

8. a megválasztott a választás időpontjában a fenn
álló szabályok értelmében nem volt megválasztható.

ELJÁRÁS A VÁLASZTÁS ELLENI PANASZOK 
ESETÉBEN.

A panasz beadása.
119. §.

A választás, vagy szavazás ellen a panaszt tizen
öt nap alatt kell beadni, attól a naptól számítva, 
melyen a megtámadott választás, avagy szavazás 
végbement, vagy, ha a választás, vagy szavazás több 
napig tartott, attól a naptól számítva, amikor az 
eredményt kihirdették.

A panaszt a választó, Illetve szavazó egyház- 
községi illetékes egyházmegyei bíróságnak egy
házi elnökénél, egyházmegyei választás megtáma
dása esetében az egyházkerületi, vagy egyetemes egy
házi választás megtámadása esetében az egyetemes 
egyházi törvényszék egyházi elnökénél, tanári testület 
szavazása ellen irányuló panaszt pedig annak az 
egyházkerületnek egyházi törvényszéki elnökénél kell 
beadni, amelyhez az intézet tartozik.

A panasz beadásával egyidejűleg költségbiztosí
tékot kell letétbe helyezni. A biztosíték összege 
500 pengő. A törvényszék elnöksége, majd a tör
vényszék a biztosíték összegét a szükséghez ké
pest felemelheti. Az elnökségnek a költségbiztosí
tékot felemelő végzése ellen tizenöt nap alatt elő
terjesztésnek van helye a törvényszékhez, a tör
vényszék végzése ellen pedig felfolyamodásnak van 
helye, kivéve az egyetemes törvényszék végzéseit.
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120. §.
Felsőbb egyházi (egyházmegyei, egyházkerületi, 

egyetemes egyházi) tisztviselő választása során meg
ejtett egyházközségi, vagy tanári testületi szavazás 
ellen indított perről az illetékes törvényszék elnök
sége értesíti azt az egyházi hatóságot, amelynek 
tisztviselőjére a szavazás vonatkozik, hogy a sza
vazatbontó bizottság a szavazatok összeszámlálásánál 
a megtámadott szavazatot figyelmen kívül hagyja, 
esetleg, ha az döntő erővel bírna, a választás ered
ményének megállapítását a jogerős bírói döntésig, 
esetleg az újonnan megejtett szavazásig függőben 
tartsa.

A választási perekben a bíróságok soronkívül 
sürgősen járnak el.

AZ EGYHÁZI KÖZIGAZGATÁS KÖRÉBEN ÉS VA
GYONI KÉRDÉSEK TEKINTETÉBEN FELMERÜLŐ 

PANASZOK ÉS VITÁS KÉRDÉSEK.
Panasz.
135. §.

Egyházi törvényszék előtt panasznak van he
lye az egyházi közigazgatási hatóságnak:

1. egyházi adót, vagy más akár pénzbeli, akár 
természetbeni szolgáltatást kivető határozata ellen;

2. az egyházközséghez tartozást megállapító, 
vagy megtagadó határozat ellen;

3. egyházi tisztségre választhatóság, vagy vá
lasztói jog, közgyűlési tagság, vagy képviseleti jog 
tárgyában hozott határozata ellen;

4. általában egyházi törvénybe vagy szabályren
deletbe ütköző minden olyan rendelete, meghagyása, 
határozata, vagy intézkedése ellen, amely valamely 
egyházi közületnek önkormányzatát, vagy valamely 
egyháztagnak alkotmányos jogát sérti. ■>

A közigazgatósági hatóság határozata ellen nincs 
helye a panasznak az egyházi törvényszékhez, ha 
az érdekelt fél a közigazgatási úton nyitva álló 
jogorvoslatot vette igénybe.

136. §.
A panasz joga megilleti azt az egyháztagot, egy

házi közületet, intézetet, vagy alapítványt, amely
nek jogát, vagy érdekét a közigazgatási rendelet, 
meghagyás, határozat, vagy intézkedés sérti.

A panaszt sérelmes rendelet, meghagyás, határo
zat, vagy intézkedés közlésétől (kihirdetésétől, kéz
besítésétől) számított tizenöt nap alatt kell beadni 
annál a közigazgatósági hatóságnál, amely a sérelmes 
határozatot meghozta, vagy a sérelmes intézkedést 
megtette; ha testületként megszervezett közigazga
tási hatóság járt el, a panaszt az elnökségnél kell 
beadni. r c

Az elkésett panaszt az a hatóság utasítja vissza, 
melynél az előbbi bekezdés értelmében be kell ad
ni. A visszautasító végzés ellen felfolyamodásnak 
van helye ahhoz a törvényszékhez, amelynek ha
táskörébe a panasz érdemleges eldöntése tartozik 
(21-23. §.)

Ha a panaszt elkésés okából nem kell vissza
utasítani, a közigazgatási hatóság az iratokkal és a 
panaszra vonatkozó nyilatkozatával haladéktálánul 
megküldi az illetékes egyházi törvényszéknek.

(Folytatjuk.)

Nem hagyhatom szó nélkül.
.-1 d u n a f ö l d v á r i  cv. egyház és iskola é le 

téről vagy haláláról van szó. Akarja-e egyete
mes egyházunk, (mert felülről jövő, határozott 
parancsot kérünk és várunk) a magyar állam  
segítségével karöltve a tolnamegyei nem zeti

ségi tengerben eddig is fontos őrszolgálatot 
teljesítő dunaföldvári m agyar nyelvű ev. egy
házat és iskolát megmenteni, vagy nem? Ha 
igen, akkor 'Kisapostag leányegyházat méltóz- 
tassaiiak Dunaföldvárhoz csatolni. — Duna- 
földvár ev. hívei száma 1(18, ev. tanulók szá
ma 25, (iskolája tehát államsegélyt nem kap; 
sokgyermekes m agyar vagy németajkú ev. 
családokat kellene ide letelepíteni, ez utób
biak itt m agyarul is jobban m egtanulnának) 
s lassan halódik. Ha a közelben lévő 38(5 ev. 
ltd két számláló Kisapostag filiát Dunaegyházá
tól el és Dunaföldvárhoz csatolnák, ez meg 
volna mentve, sőt fejlődése biztosítva volna.

Dunaföldvár, s m ellette Kisapostag Dunántúl 
vannak, Kisapostag azonban érthetetlen okból, 
a Duna másik oldalához, a pestm egyei Dunaegy- 
házlioz tartozik s a dunaegy házi lelkész nagy 
körülményességgel a Dunán átkelve s Duna- 
föklváron átkocsizva keresi fel évenkint né
hányszor híveit, m elyekre a szektaprédikáto
rok m ár kivetették hálójukat. A dunaegyházi 
lelkész — mint hallom — a közérdekre való 
tekintettel szívesen 'lemond Kisapostagról. Hát 
mire várunk még? M entsük meg a tolnam e
gyei dunaföldvári m agyar ev. egyházat s te 
lepítéssel tegyük lehetővé, hogy törpe iskolá
jából az ev. iskolásgyerm ekek szaporulatával 
ismét államsegélyes ev. iskola létesüljön.

V. Z.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 16. VASÁRNAP.
Lukács eu. 7:11—17.

Van ebben a világban Valaki, aki részvétet érez 
fájdalmaink iránt és igen gyakran »megkönyörül« a 
mi könnyeinken. »LátjaI« a mi bajainkat és valamilyen 
módon azt mondja: »Ne sírj«. Lehet, hogy ma már 
nem támaszt fel halottakat, mert nemS jár testi for
mában közöttünk, de amint akkor volt Neki ha
talma halottakat feltámasztani, mikor még ö  maga 
nem támadott fel, mennyivel inkább van ma, amikor 
már meggyőzte a halált. Lehet nekünk bármily ne
héz is hinni abban, hogy feltámadunk és hogy Ő 
képes arra, hogy minket feltámasszon, mégis meg
történt már a csoda, hogy halottak feltámadtak. 
Mi tudunk Lázárról és tudunk a naini ifjúról és 
boldogan olvassuk, hogy: »Isten már rátekintett az 
ö népére.« Emberi hit, vagy hitetlenség nem vál
toztathat ezen a tényen, aminthogy nem változtat
hat azon sem, hogy Krisztus már feltámadott és egy
kor minket is maga elé állít. Hitünk vagy hitetien- 
ségünk a feltámadáskor dönti el majd számunkra, 
hogy élünk-e örökké, vagy rettenetes dolog lesz az 
ítélő Isten büntetését viselni. Ezért prédikálja a naini 
ifjú története ma is nekünk azt, hogy hinni kell »a 
testnek feltámadását« és hinni kell, hogy az Isten 
vigasztaló szava nem ok nélkül mondja ma sem: »Ne 
sírj« . . .

— A zsinat összehívása. A zsinat második ülés
szakát. melynek tárgya az első ülésszakon hozott 
kiegészítési szakasz szentesítésének kihirdetése és 
az új tagok megválasztása lesz, a zsinat elnöksége 
október 28. napjára, az egyetemes közgyűlés előtti 
napra hívta össze. A harmadik ülésszak, mely a

H Í R E K .
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zsinati anyag tárgyalását megkezdi, november 10. 
napján fog kezdődni és előreláthatólag több hétig 
fog tartani.

—  B á n y a k e r ü l e t i  k ö z g y ű l é s .  A bányai egyház
kerület közgyűlését megelőző tanácskozások szep
tember 22-én kezdődtek. A bányakerületi Luther 
Szövetség, gyámintézet, lelkészegyesület és külön
böző bizottságok ülései után ü kerületi közgyűlés 
szeptember. 25-én reggel kezdődött. Részletes tu
dósítást lapunk nyomásának időpontja miatt csak 
jövő számunkban adhatunk.

— Az egyházkerületek jóléti egyesülete szep
tember 24-én tartotta évi rendes közgyűlését, melyen 
igen szép fejlődésről számolt be. A részletekről tá
jékoztatni fogjuk olvasóinkat.

— Meghívó. A Magyarhoni Ág. Hitv- Evangé
likus Misszióegyesület 1936 október 3-án és 4-én 
közgyűléssel kapcsolatos külmissziói konferenciát ren
dez Pápán. A konferencia alaptárgya: Jézus Krisztus 
tegnap és ma örökké ugyanaz. A konferencia kez
dete 3-án délután 4 órakor. Az előadók sorában 
a következők szerepelnek: Németh Károly, Dr. Molnár 
Gyula, Túróczy Zoltán, Nitschinger János, Cséry 
Lajos, br. Dr. Podmaniczfay Pál, Rimár Jenő, Bélák 
János, Garam Zoltán, Lukács István, Németh Gyula, 
Farkas Zoltán, Fábián Imre. Az ünnepi istentiszte
letet D. Kapi Béla dunántúli püspök végzi. Istentisz
telet után díszközgyűlés lesz, melyen az évi jelen
téseken kívül a lipcsei misszió 100 éves jubileumára 
ünnepi megemlékezést tart Németh Gyula lelkész. 
A konferenciára egyházunk és a misszióegyesület 
minden tagját, közelebbről a pápai és környéki gyü
lekezeteket igaz szeretettel meghívja a Misszióegye
sület Vezetősége.

— Hatvan. A hatvani missziói kör új lelkészét,
Jávor Pált szeptember hó 20-án iktatta hivatalába 
Chugyik Pál esperes. A beiktatáson megjelent Dr. 
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő is. Este 
vallásos estély volt, melyen a Miatyánkrót három 
összefüggő előadást tartott • Szántó Róbert, Zász- 
kaliczky Pál és Sztehlo Gábár. {

— A Magyarhoni Gusztáv Adolf GyámSntézet 
ezidei közgyűlése és ünnepélye október hó 24-25- 
én Sopronban lesz. A meghívók legközelebb mennek 
szét. Kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító 
igazolványt igénylők legkésőbb október 10-ig jelent
sék igényüket László Miklós püspöki titkárnál, Győr, 
püspöki hivatal.

— Stange Károly professzor Sopronban. Stange 
Károly dr. professzor folyó évi október 12-én Sop
ronba érkezik és ott két héten át előadásokat fog 
tartani a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem ev. 
hittudományi karán. A hittudományi kar ezúton hív
ja fel az érdeklődő lelkészek figyelmét ezen előadá
sokra és szeretettel meghívja őket. Kedvezményes 
ellátásról és lakásról a Kar gondoskodik.

— Csepel. A cseoeli ev. fiókegyház a ref. test
véregyházzal első közös vallásos estjét szept. 20-án 
tartotta a ref. templomban. A finn ébredésről és a 
magyar ébredés szükségességéről tartott előadást 
Mórocz Sándor ev. vallástanár. — A fiókegyház 
f. évi nov. 8-án »Evangélikus Nap« rendezésével ké
szül megünnepelni fennállásának 25 éves évfordu
lóját. Templomának belsejét megújította s orgona
vásárlási mozgalmat indított. A jubileumi ünnepség 
befejezése a csepeli kultúrház nagytermében rende
zendő nov. 9-iki nagyszabású díszhangverseny lesz.

— Kedvezményes jegyek igénylése. Azok, akik 
a Budapesten f. év október 27—29. napjain tartandó 
EPOSZ és ENOSZ közgyűlésen, szeretetvendégségen 
és magyar esten résztvenni óhajtanak, kedvezményes 
igazolványra vonatkozó igényeiket október hó 3-ig 
jelentsék be Kuthy Dezső egyet, főtitkárnál (Buda
pest, VIII., Üllői út 24.). Az igénylés alkalmával 
megjelölendő a név, a lakhely, a kiinduló állomás,
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

valamint az igénybevenni szándékolt vasút (Máv, Győr 
—Sopron—Ebenfurt). Az igényléssel egyidöben be
küldendő 70 fillér kiállítási díj is, mert a kedvezmé
nyes igazolványok csak ezeknek a díjaknak az elő
zetes beküldése ellenében állítatnak ki.

— A Dunántúli ev. egyházkerületi Lelkészegyesület 
szeptember 30-án, szerdán délelőtt 8 órakor tartja 
közgyűlését Győrött a fiúiskola nagytermében. A 
közgyűlésre az Egyesület tagjait az elnökség nevé
ben szeretettel meghívom. Németh Károly, üv. al- 
elnök. — Tárgysorozat: 1. Reggel 8-kor tanítókkal 
közös áhítat a templomban. 2. A közgyűlés megnyi
tása az iskola nagytermében. 3. Üv- alelnök je
lentése az 1935—36. évről. 4. Pénztáros jelentése. 5. 
Az egyházmegyei lelkészegyesületek javaslatai. 6. Tú
róczy Z.: Finn-ugor lelkészkonferencia, Budapest.
1937. 7. Németh K,: Az Oxford-csoportmozgalom. 8. 
Ittzés M.: Tapasztalatok a diákmunkában. 9. Rónai 
B. Gy.: Lelkészi becsületszék. 10. Javaslatok, indít
ványok.

— Eladó egy pedálos orgona-harmónium, 5 ok- 
távos, 2 manuáléval, 19 változattal és 27 pedálhang
gal, térdregiszterekkel és fortisszimó lábkapcsolóval. 
Kézi és lábfujtatással, 6 hangsorozattal. Díszes ki
állításban, 135 cm. magas és 80 cm. széles- — Alkal
mas: templomok, imaházak, zene- és hangverseny- 
termek, szalonok és magánosok részére. — Érdek
lődőknek bővebb felvilágosítást nyújt: Szelényi Endre 
ev. lelkész. Kölese, Szatmár megye-

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz,^ különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Tankönyvek, iskolaszerek bevásárlási forrása, 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése

Budapest IX., Fereno-körút 19-21-

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz- 

i ért vehet arany ékszert,
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. —- F.: Farkas L.
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AMÍG n e m  k é s ő ...
(D. D. Raffay Sándor püspök évi jelentéséből.)

A világháború forgatagából csak nem tud 
ki vergődni ez a mi világunk. A test öldöklésé
nek sincs vége, de a lélekért folyó harc mégis 
fontosabb. Viaskodó eszmék harctere ma az 
egész világ és az emberi lélek. A hit és a h i
tetlenség, a szervező és bomlasztó erők küzdel
me folyik mindenütt. Körülöttünk is, bennünk 
is. A lelket akarják m aguknak megszerezni.

Mondják, hogy világformálódás folyamata 
ez. A küzdelemből új világ fog születni. A va
júdás kínjainak elszenvedése a mi nemzedé
künknek jutott osztályrészül. Ez a mi szomorú 
végzetünk, egyúttal azonban a születendő jö
vendő szemében a mi dicsőségünk is. Ha 
ugyan férfiasán meg tudunk állni a rajtunk á t
vonuló rettentő viharban.

Mikor a világ terem tésének hajnalán csak 
a kavargó zűrzavar uralkodott a nagy min- 
denségben, az egymással mérkőző erők h a r
cában az Isten szava és lelke szerzett békessé
get. Most is csak az Isten igéje és lelke ad
hatja vissza a világ nyugalmát. Emberek böl- 
csesége és földi hatalmak erőfeszítése nem 
képes itt rendet teremteni. Az egyházakra vár 
most az a történelmi feladat, hogy a világot 
és az emberiséget helyes irányba térítsék  és a 
jövendő haladás számára megmentsék és fel
vértezzék. Különösen a Krisztus egyházainak 
kötelessége ez és így elsősorban rájuk hárul 
a kibontakozásért a felelősség oroszlánrésze. 
Krisztus egyházainak kell az Ige erejével és 
a Szentlélek bölcseségével reávilágítani a vias
kodó eszmék, világszemléletek és céltűzések 
igazaira és tévedéseire, értékére és érték te
lenségére.

Ebből a korszakos munkából egyetlen egy
ház vagy vallásos közösség sem m aradhat ki. 
M ert a világformáló harc eseményei vala
m ennyit érdeklik és érintik. Hiszen a hit és a 
hitetlenség, a vallásosság és a vallástalanság, 
a Jézusi áldozatos erkölcs és az önös erkölcs
telenség viaskodik m a egymással. Még pedig 
nem csupán az egyházakon kívül, hanem azo
kon belül is. Össze kellene tehát a romboló 
erők ellen fogniok, amíg nem késő. Összefo
gásra kötelezi őket a világforrongás és a rom 
boló és tagadó eszmék előnyomulása. Ezek 
ellen nem elég egyetlen vallási közösségnek 
— ha még olyan erős és hatalm as is — a 
fellépése és harcbaszállása. Csak az egyházak 
komoly összefogásától várhatunk itt eredményt.

Szomorúan és a jövendőért m éltán aggódó 
lélekkel látjuk azonban, hogy a felekezetközi 
viszonyok semmi javulást nem m utatnak, h a 
nem inkább napról-napra romlanak és elm ér
gesednek. Az állam és a társadalom  pedig 
érthetetlen közönnyel nézi ezt a romlást. Ma 
m ár odáig terjedt a m agyar közélet, hogy még 
az állami és városi köztisztviselők alkalm azá
sánál is elsősorban a felekezeti hovatartozást 
és nem az arravalóságot és képességet nézik. 
Mégis némi megnyugvást kelthet az a hiva
talos és társadalm i tiltakozás, am elyet egy 
adott esetben még a tisztán tudományos minő
sítéshez kötött egyetemi tanszék betöltése el
len történt érthetetlen felszólalás váltott ki. 
Viszont merőben helytelen az a m agatartás, 
amelyet úgy az egyetemeken, m int a politikai 
közigazgatás minden fórumán tapasztalunk, 
hogy a keresztyénségbe tért egyéneket azután
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is a nemkeresztyénekre alkalmazott m egítélés
ben részesítik. Ez az eljárás nemcsak az országos 
törvények rendelkezéseit, hanem a méltányosság 
elemi követelményeit is sérti és így ellene til
takoznunk kell.

Fájdalommal tapasztaljuk, pogy a pápa 
egyháza még mindig folytatja velünk szemben 
eddigi hadjáratát. Néha-néha kibocsát ugyan 
egy-egy tetszetős békeszózatot, de ezekben 
őszinte jóakarat nincsen. A »treuga Dei« 
a római egyháznak nem kell, nála minden 
békeszózat csak puszta szólam, m ert mögötte 
nincs testvéries érzés. Pedig az egész keresz- 
tyénség érdeke azt kívánná, hogy addig fog
janak össze Krisztus táborai, m íg a spanyol- 
országi sajnálatos tűz más helyeken is ki nem 
gyullad és nem tám ad a Krisztus népei és 
egyházai ellen. De hát az összefogás elm u
lasztásáért nem a protestantizm usra nehezül 
a történelmi felelősség. Hogy pedig a mi állam- 
kormányzatunk még most is tanácstalanul és 
gyermekes tartózkodással nézi el a felekezet- 
közi viszonyok elm érgesedését és az orszá
gos törvényeket, sőt m agát a polgárság nyu
galmát és a m agyar társadalom  kívánatos rend
jét is egy felekezet hatalm askodásának szol
gáltatja ki, azért sem mi viseljük a történelmi 
felelősséget.
. A felekezetközi viszonyokról m iért beszél

jek részletesebben! Ott tartunk, ahol tartottunk. 
Vagy ha haladtunk valamiben, csak az egy
mástól való elhidegülésben haladtunk. És, sa j
nos, ez a szomorú m egállapítás a református 
testvérekre is vonatkozik.

Ezek a lehangoló jelenségek sem indíthat
nak azonban arra , hogy mi bárkivel szemben 
is a szeretetlenség vagy éppen a gyűlöl
ködés útjára térjünk. Ellenkezőleg. A mi fel- 
sőbbségünk éppen az, hogy nevünkhöz híven 
mi minden körülmények közt és mindenkivel 
szemben az evangélium tűrő és szelíd szellemét 
képviseljük, még akkor is, ha egyedül m ara
dunk. A mi felsőbbségünk éppen az, hogy mi 
nem a jelenvaló idők viszonyai, hangulatai és 
hatása szerint intézzük életünket, nem is csak 
múltak hagyom ányait őrizgetjük, hanem jö
vendőt építgetünk az evangélium Urának és 
népének. Ezért a jövendőért hordozzuk a je 
len terheit. Ezért a jövőért tűrjük a jelen vesz- 
szőzéseit és vesszük fel gondjait. Ezért a jö 
vőért siratjuk meg hűtlen testvéreinket, akik 
nagy könnyelműen nyesegetik le egyházunk 
fájáról a rem énylett gyarapodás termőgallyait. 
Ezért a jövőért őrizgetjük evangéliumi hitün
ket és ezért a jövőért szolgáljuk és építgetjük 
apáinktól örökölt drága evangéliumi egyhá
zunkat.

Hinni annyit jelent, mint rábízni magun
kat Isten könyörületességére.

Luther.
*

D. Kapi Béla püspök jubileuma.
A dunántúli egyházkerület püspökének: D. 

Kapi Bélának húsz évi püspöki szolgálatát 
megünneplő jubileuma meglepetés mindazok
nak, akik őt ismerik. Szinte hihetetlen, hogy 
az a fáradhatatlan és nagym éretű munka, 
mely püspökségéhez fűződik, m ár húsz esz
tendő óta tart. Testi-lelki erőinek m unkabí
rása mai nap is csodálatos. Nemcsak nagy egy
házkerületének minden dolgában ott van, még 
pedig majdnem kivétel nélkül mindig szemé
lyesen, hanem az evangélikus egyház bárhol 
folyó bármilyen érdemes munkájában is m űi
dig az elől fáradozók között látjuk. A nemzeti 
élet és a közélet munkamezőin is mindig m eg
találják őt azok, akik támogató erőket keres
nek. Egészen kivételes m unkaszeretet él lel
kében és nem túlzás, hanem egyszerűen igaz 
ság az, hogy e húsz év ala tt negyven esz
tendőre is elegendő m unkát végzett el anélkül, 
hogy bármikor is fáradtságot látott volna rajta 
valaki.

Milyen kegyelm i ajándék ez Istentől, ép
pen e mai korban, amikor mindenkitől m egfe
szített munka kívántatik  és amikor ehez olyan 
kevés meggyőző példa a k a d . . .

Országos Luther Szövetségünk ennek a 
m agyar evangélikus egyházért és megpróbált 
m agyar hazánkért egészen áldozatos m unkára 
és hűséges erőfeszítésekre-ösztönző legnagyobb 
egyháztársadalm i szervünk. Szövetségünk h á 
lás és örvendező szívvel vesz részt ebben a 
jubileumban. Hálás és örvendező szívvel kö
szönti a húsz év m unkája után is m unkát és 
feladatokat maga elé tűző és azoknak m eg
felelni akaró jubilánst, Legyen rajta  és vele 
Isten áldása! Szántson, vessen és arasson a 
borús m agyar ég alatt, az egyházi munka m in
den barázdájában Isten kegyelméből és az ő 
Evangéliumának dicsőségére.

A bányai egyházkerület 
közgyűlése.

A bányai egyházkerület ezévi közgyűlését és elő
készítő tanácskozásait szeptember 28—25. napjain 
tartotta. Az intézőbizottság ülése, mely a közgyűlés 
tárgysorozatát tárgyalta, valamint az elnökségi ér
tekezlet 23-án volt. Másnap a kerületi Luther Szö
vetség tartotta közgyűlését D. Raffay Sándor püspök 
és herceg Hohenlkohe Egon elnöklete alatt. A múlt 
évi munkajelentést Magócs Károly terjesztette elő. 
A jelentés megállapította, hogy az új alapszabályok 
szerinti szervezkedés megindult és bár sok helyen 
nehézségek mutatkoztak, a helyi szövetségek meg
szervezése folyamatban van. A közgyűlés elhatározta, 
hogy egyházmegyénként konferenciák megtartását 
kezdeményezi a szervezés kérdéseinek megbeszélé
sére, továbbá javasolja az Országos Luther Szövet
ségnél a tagdíjak alacsonyabb megállapítását.

A kerületi énekügyi bizottság ülésén Dr. Gaudy 
László bemutatta Bartos Pál ú. n. szarvasi énekes- 
könyvéről készített bírálatát, melynek észrevételeit 

a bizottság elfogadta és a szerzőnek kiadta, hogy
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könyvét azok figyelembevételével átdolgozza. Ko
vács Andor »Sírvirágok« c. temetési énekeit bírá
latra kiadta. A kerületi lelkészegyesület Kovács Andor 
elnöklete alatt az egyházmegyei lelkészegyesületek 
indítványait, valamint a MELE által lebocsátott pon
tokat tárgyalta, melyekkel kapcsolatban Chován Jó
zsef csabacsüdi lelkész tartott két előadást.

A kerületi gyámintézet Sárkány Béla egyházi és 
vitéz Sárkány Jenő világi elnök vezetése alatt tar
totta közgyűlését, mely örömmel állapította meg, 
hogy a kerület gyámintézeti gyűjtése az elmúlt év
ben újból emelkedett, különösen bevált a konfir
mandus gyermekek és az iskolások gyűjtése. Az 
egyházi elnök megbízatása lejárván, szavazás volt, 
melynek eredménye gyanánt Sárkány Béla eddigi 
elnök választatott újból és egyhangúlag egyházi 
elnökké.

A kerületi közgyűlést megelőző este a Deák-téri 
templomban Luther-szövetségi vallásos este volt, me
lyen Kékén András hódmezővásárhelyi lelkész tar
tott előadást az egyház lelki arcának jellemző vo
násairól. A közgyűlést megnyitó gyámintézeti isten
tiszteleten Egyed Aladár szegedi esperes hirdette 
az Igét a szegény özvegy fillérjének tanítása alapján.

A Deák-téri leánygimnázium dísztermében tar
tott népes közgyűlést Dfr. Pesthy Pál kerületi fel
ügyelő nyitotta meg, aki komoly szavakkal jelle* 
mezte az istentelenség fenyegető támadásaival szem
ben kötelező egyházi feladatokat. Az egyházaknak — 
mondotta — a védőmunkások közé kell tartozni. 
Ezért az egyházak megerősítésére van szükség. A 
támadás minden egyházat fenyeget, félre kell tehát 
tenni minden ellentetet és a védekezésben való ösz- 
szefogás lehetőségeit meg kell keresni. De szük
séges az egyházak belső megerősödése is, hitben, 
életben, önfegyelemben, építő munkában. Ezután D. 
Raffay Sándor terjesztette elő püspöki jelentését, 
melynek bevezető részét jelen számunkban közöljük. 
A jelentés az általános helyzetkép megrajzolása után 
egyes egyházmegyék jelentéseit ismerteti s ebből 
az eredmények és feladatok figyelmeztetéseit álla
pítja meg.Az igehirdetés, a belmissziói munka, az 
ifjúsági egyesületek, a Luther-szövetségek, a pres
biteri konferenciák, a szórványok, a kerületek jóléti 
egyesülete helyzetének ismertetése után a jelentés 
az iskolák életével foglalkozott behatóan. A Fébé 
diakonissza egyesület munkájáról elismeréssel szólt. 
Külön foglalkozott a missziók önállósításával és szer. 
vezésével. A személyi változások felsorolása után 
a jelentés az egyházhívek öntudatos, összetartó és 
hűséges buzgóságának a további egyházépítésben 
való növekedését kérte és nehéz időt élő egyházunkat 
a magunkat kötelező munkakészséggel ajánlotta Isten 
megtartó és megsegítő kegyelmébe.

A tárgysorozat pontjai közül kiemeljünk a békési 
misszió és a csengődi misszió megalakítását, Monor 
önállósítását, a püspöki székhely állandósítása kér
désében a pesti egyház által hozott második Deák
téri lelkészi állás szervezésének tudomásulvételét, 
a nagy egyházközségek lelkészkörökre és új templom
építésekre kötelező szétbontását. A felebbezések kö
zül nagy érdeklődést keltett a pestmegjei középegyház
megye tisztújításának megfelebbezése tárgyában ho
zott határozat, mely az egyházmegye által megálla
pított eredményt megváltoztatta és a szavazatok 
többségét Honéczy Pál javára állapította meg. Az 
iskolai és hitoktatási jelentések, valamint a többi 
jelentések és kisebb ügyek elintézése után a déli 
órákban ért véget a közgyűlés.

A dunántúli egyházkerület 
ünnepe.

A dunántúli egyházkerület ez évben a szokottnál 
ünnepélyesebb keretek között tartotta tanácskozá
sait, mert a kerületi közgyűléssel kapcsolatban ünne
pelte meg püspökének, D. Kapi Bélának húsz éve

kezdődött püspöki szolgálatát.
Az ünnepek sorsát a gyámintézet közgyűlése, 

illetve a győri templomban tartott ünnepélye nyi
totta meg mely alkalomból Weiss Vilmos kőszegi lekesz 
hirdette az Igét. Ezután az eg) házkerületi gyamintézet 
egyhangúan választott új elnökét: Traeger Ernő 
dr. miniszteri tanácsost iktatták be. Scholtz Ödön 
esperes, egyházi elnök üdvözlő beszéde után az új 
elnök igen meleg hangú és költői szépségű beszédet 
mondott a gyámintézet feladatairól.

Szeptember 30-án a kerületi lelkészegyesület tar
totta közgyűlését Németh Károly esperes elnöklete 
alatt. Az egyházmegyei lelkészegyesületek jegyző
könyveinek és határozatainak ismertetése után a köz
gyűlés köszönetét mondott Kapi Béla püspöknek a 
lelkészek részére évek óta tartott körzeti konferen
ciák áldásaiért. 28 pontból álló tárgysorozat érdekes 
kérdései kerültek ezután sorra, melyek a lelkészi 
és gyülekezeti munka aktuális feladataira vonatkoz
tak.

A kerületi Luther-szövetség közgyűlése D, Kapi 
Béla és D'r. Ittzés Zsigmond elnöklete alatt folyt le. 
A munkajelentés imponáló eredményekről számolt 
be. A szövetség tagdíjakból és kiadványokból, köz
tük a belmissziói munkaprogrammból, mely 13-ik 
évfolyamában most jelent meg, az elmúlt évben 
4422 P-t vett be. A Harangszóról külön jelentést 
adott Szabó József szerkesztő, megállapítván, hogy 
az elmúlt évben az előfizetők száma 851-el növeke
dett. A helyi szövetségek szervezésével kapcsolat
ban a közgyűlés a kollektív tagság érdekében in
dítványt terjeszt az országos szövetséghez.

Az egyházkerület közgyűlését a győri gyüle
kezet szép templomában tartott jubileumi ünnepi 
hangverseny vezette be, melynek műsorán méltán 
tűnt fel a Fodor Kálmán által vezetett egyházi 
gyermekkar és vegyeskar művészi értékű szereplése. 
A hangverseny után Németh Károly esperes imájával 
és Dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő 
megnyitójával megkezdődött a közgyűlés ünnepi ré
sze. A kerületi felügyelő a jubiláló püspök szol
gálatát, munkáit és egyéniségét szeretettel és hű
séges megbecsüléssel rajzolta meg és méltó módon 
jellemezte. Magyarország kormányzója üdvözlő táv
iratának felolvasása után Dr. Tahy László miniszter- 
elnökségi államtitkár a magyar kir. kormány, Dr. 
Tasnádi Nagy András államtitkár a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter, Dr. báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő., a félsőház alelnöke az egye
temes egyház és Balogh Jenő dr. a református egye
temes konvent és egyházkerületek nevében üdvö
zölték a húsz éve szolgáló püsoököt. Ezután Dr. 
Tóth István a tiszántúli ref. egyházkerület. D. Raffay 
Sándor a bányai egyházkerület és a MELE, Soltész 
Elemér a prot. tábori püspökség, Józan Miklós 
az unitárius egyház, D. Kovács Sándor a dunáninneni 
egyházkerület és a Magyar Luther Társaság, Dr. 
Dómján Elek a tiszai egyházkerület és a még gyen
gélkedő D. Geduly Henrik püspök nevében mon
dottak üdvözlő beszédet. A hittudományi kar nevé
ben báró Podmaniczky Pál prodékán, az egyetemes 
Gyámintézet nevében Z’ermann Lajos, a Protestáns 
Irodalmi társasán nevében Dr. Ravasz László püspök, 
az Országos Luther Szövetség nevében Szántó Ró
bert, az Országos Tanítóegyesület nevében Somogyi 
Béla, a dunántúli kerület esperesei nevében Scholtz 
Ödön, felügyelői nevében Dr. Ittzés Zsigmond, a ke
rületi lelkészegyesület nevében Németh Károly, a 
a kerületi tanintézetek nevében Németh Sámuel, a 
dunántúli tanítóegyesület nevében Grieszhaber Hen
rik, Sopron város nevében Thurner Mihály dr., 
Győr város nevében Dr. Koller Iván, Körmend nagy
község nevében Markó Iván, a győri ref. egyház
község nevében Győry Elemér, az izr. egyházközség 
nevében Dr. Róth Emil, a soproni egyházközség ne
vében Ziermann Lajos, a körmendi egyházközség 
nevében Zongor Béla, a szombathelyi egyházközsé" 
nevében Laky Kornél és végül a győri gyülekezet 
nevében Dr. Hőfer Vilmos mondott üdvözlést.



292. oldal E V A N G É L I K U S  É L E T 1936. október 4.

A jubiláló püspök a három óra hosszáig tartó
es sok meleg szeretetet és megbecsülést sugárzó 
üdvözlő beszédekre együttesen válaszolt. Hálás és 
szerény szavakkal köszönte meg a felé áradó szere
tetet. Nem a méltóságot köszönöm meg, melyet egy
házkerületem húsz év előtt nekem adott, — mondotta 
— hanem a szolgálatra való alkalmat. Sok ,ez a 
túlbecsülő szeretet, megaláz engem. Imádkozom, hogy 
Isten oltalmazzon meg az elbizakodottságtól. A ke
gyelem oltára elé borulok, melyről eddig is kaptan\ 
minden erőt és minden áldást.

Az este tíz órakor végződő ünnepély után kö
zös vacsora “volt, melyen az első köszöntőt D. Ka'pi 
Béla mondotta a kormányzóra.

Másnap reggel az egyházkerületi közgyűlés rész
letes munkája kezdődött. D. Kapi Béla beterjesz
tette 53 nyomtatott oldalra terjedő részletes püspöki 
jelentését, melynek gondolataival és adataival külön 
fogunk foglalkozni. A püspöki jelentés tárgyalását 
a püspök hosszabb beszéddel vezette be. Ezután a 
különböző bizottságok jelentései és előterjesztései 
következtek, melyek során a soproni tanítóképző 
igazgatójává Rozsonday Károlyt választották meg. 
Kérvények és felebbezések elintézése után a ju
bileummal kapcsolatos közgyűlés véget ért.

Szórványkérdésekről.
in.

Néhány esztendővel ezelőtt az egyik szór
ványra igyekeztem kerékpáromon szembefuvó 
erős tavaszi széllel küzködve. Veríték szakadt 
rólam. Egy m otorkerékpár rohant el mellettem. 
A rajtaülő férfi visszanézett, enyhe gúnnyal 
mosolygott rám  köszöntést intve: az egyik 
szekta egyszerű iparosemberből átform ált p ré 
dikátora volt az illető. A szekták fürgék, h a 
ladnak a korral, hatalm as szórványterületüket 
m otorkerékpárral száguldják be, m íg én egy 
helyen tartok írásm agyarázatot vagy hitok
tatást az út fáradalm aitól kimerülve, addig ők 
naponként négy-öt helyen jelennek meg s vég
zik kötelességeiket.

Tíz esztendő óta küzködöm hét községből 
álló missziói területemen, szórványaimon. Tíz 
esztendő óta érlelődik bennem az az óhaj: 
vajha m egérnénk azt az időt, hogy a hatalm as 
szórványterületeken evang. lelkészeink ne len
nének kénytelenek kerékpárokkal napi 80—90 
kilom étereket futni, saját egészségüket tönkre
tenni s amellett minimális eredm ényeket vagy 
éppen semmi eredm ényt sem tudunk felmu
tatni!

Tíz esztendő óta járok az egyik szórvány
községbe. Minden alkalommal híveink névre 
szóló meghívót kapnak a havonként tarto tt 
istentiszteletre: száz lélekből alig jelenik meg 
tizenöt. A m agyarázat igen egyszerű: ugyan
abban a községben van nyolc nagyobb urada
lom. H íveink cselédemberek. Mindegyik u ra
dalomban nyilvántartok 2—3—4 evang. csalá
dot, néhány gyermeket. Ezek közül négy-öt 
ízben, ha megjelenik az istentiszteleten 2—3 , 
a többiek nem jelennek meg, hiszen 4—5—6 
km-t kellene megtenniük a községig. Hiába kül
dözöm a meghívókat címükre, tíz esztendő alatt 
egész vagyon m ent el postára, teljesen ered
ménytelenül. Sajnos, nem élünk m ár abban

a boldog korban, amikor híveink a harm adik,
negyedik községből is elzarándokoltak evangé
likus templomainkba. M egkíséreltem az egyes 
uradalmakban egy-egy evangélikus családnál 
tartani írásm agyarázatot. Az eredmény gyö
nyörű volt. Az egyszerű cselédszoba zsúfo
lásig megtelt hívekkel, érdeklődő másvallá- 
suakkal, természetesen jórészben nőkkel, hiszen 
a férfi férfiúi méltóságán alulinak tartja , hogy 
az ilyen istentiszteleten résztvegyen! Ezek kö
zött még missziót is lehetne teljesíteni! — 
— De akkor nékem nem hét helyen kellene is
tentiszteleteket tartani, hanem legalább h a r
mincöt-negyven helyen széjjel az uradalm ak
ban. — Akkor eredményes lenne működésem.

Hitoktatásnál ugyanez az eset. Szórvány- 
területemen van vagy 25 állami és tanyai is
kola. Ezekben az iskolákban van 50 körüli 
evangélikus gyermek egyesével, kettesével, n é 
hol négyesével. Legtávolabbi tanyai iskola 26 
km-nyire van, a legközelebbi 6 km-nyire. Az 
egyes iskolák egymástól átlag 6—8 km-nyire 
vannak. K íséreljünk meg itt evangélikus ön
tudatot nevelni a gyermekekbe, amikor a ke
rékpáron kimenő lelkész napokon keresztül ke
rékpárján ül szebb időben és m ár a harmadik 
helyen a testi kimerültségtől m agyarázatában 
akadozik, saját gondolatait nem képes követni, 
a hitoktatást valósággal átkinlódja. S ha a 
hitoktatónak kín a kimerültsége m iatt a h it
oktatás, a szerencsétlen béresgyereknek még 
nagyobb kín.

Azt szoktuk mondani: az anyagyülekezet 
köteles a szórványellátás fuvardíjairól gondos
kodni. Nagyon sok esetben és nálunk is ez 
frázisként hat. A missziói központ — mely 
anyagyülekezet, 180 lélekkel bír — a többiek 
szétszóródva tanyákon és szórványközségek
ben élnek. Évenként 200 pengőt veszünk fel 
szórványutiköltségekre a költségvetésben, mely 
összeget mindég átlépjük, az elmúlt esztendő
ben is közel 130 pengővel! Közlekedési esz
közöm egylovas szekér, csupán az utóbbi idő
ben kétlovas szekér és kerékpár, néha vonat. 
Az eredmény minimális. Az istentiszteleteink
re csak az illető községekből jönnek össze a 
hívek, a tanyákról, uradalmakból úgyszólván 
senki. Nyugodt lélekkel merem mondani: is
tentiszteleteink 80o/o-ban eredménytelenek. H it
oktatásom pedig legalább 60<yo-ban eredm ény
telen. Kapnak hitoktatást, részesülnek vallá
sunk ismertetésében, de az minimális!

Hol van még a hívek látogatása a 
szórványokon, tanyákon, uradalmakban? Erre 
m ár igazán nincs költség. Vájjon felm utatha
tok-e eredményt, amikor szétszóródott h ívei
met nem ismerem?!

Egyházmegyénkben (Csanád-csongrádi 
egyházmegye) így gondozunk mi 2369 szét
szóródott lelket, s részesítünk 380 gyermeket 
a szórványokon hitoktatásban. Egyházm e
gyémben a legnagyobb szórványterület a 
battonyai szórványterület, lélekszámban is, tá 
volságban is, s az eredmény, dacára talán a
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legnagyobb m unkának, a legkisebb! Valóság
gal érzi az ember, hogy tehetetlenek vagyunk 
a felébredő katolicizmussal szemben, de a 
szektákkal szemben is.

Szórványkérdések napirenden vannak. 
Gondolkozzunk a vele összefüggő kérdésekről 
és megoldásról.

fíerikóczi Dániel.

Evangélikus arcképek.
Sebők Zsigmond.

Ez év június hó 4 -én volt 2 0  éve unnak, 
hogy a magyar irodalom egyik kimagasló mű
velője, a magyar gyermekvilág mesemondója 
meghalt. Halódénak két évtizedes fordulójáról 
az irodalmi körök méltó módon emlékeztek  
meg s így illő dolog az is, hogy mi evangéli
kusok, k ik  hit test vérünknek váltottuk öt, em 
lékét szeretettel és kegyelettel felidézzük.

Igaz , hogy Sebők Zsigmondnak nincs nagy 
szüksége emlékezete felelevenítésére, irodalmi 
munkásságával annyira részesévé lett a ma
gyar irodalomtörténetnek, hogy írásai soha 
non mehetnek feledésbe s míg nemzedékek  
fognak jönni és menni, Sebők Z* dg mond köny 
vei mindig olvasottak, szórakozást, lelki fel- 
emelkedést nyújtók lesznek.

7 5  évvel ezelőtt, 1 8 6 1 -ben született Pár
kányban. A tanári pályára készült, de írói 
hivat ottsága elszólította céljául1 s újságírónak 
ment. Már 1 8 8 2 -ben, alig 2 1  éves korában a 
Pesti Hírlap munkatársa lett. Mikszáth Kálmán 
buzdítására Szegedre ment, de hamarosan 
visszakerült Budapestre s rövid, ideig ismét a 
Pesti Hírlap *belső munkatársa lett, majd a 
Budapesti Hírlap szerkesztőségébe lépett, ahol 
közel 2 5  évig, egészen haláláig dolgozott. A 
legnépszerűbb tárcaírók közé tartozott, neve 
országosan 'ismertté tett. Állandó munkatársa 
volt különféle szépirodalmi lapoknak, de írá
sai legsűrűbben a Vasárnapi Újság és az TJj 
Idők hasábjain jelentek meg.

Szívélyes barátság fűzte a magyar újság
írás nagymesteréhez, Rákosi Jenőhöz. kivet 
később rokoni kapcsolatba került, mivel fele
sége Rákosi Erzsébet. Rákosi Jenő unokáimon 
volt.

1 9 1 6  június hó 4 -én halt meg Budapes
ten. A világháború borzalmai siettették korai 
halálát s bár a magyar élet erdejében a ha
lálnak nagy aratása volt. az ő elmúlása mégis 
országos gyásszá lett s a már-már kiapadó 
szemekből az o koporsójára is bőven jutott 
őszintén sirató könnycsepp.

Sebők Zsigmond közel húsz évig volt a 
gyermekköltészet jelesének. Pósa Lajosnak, 
méltó munkatársa. Részfveft az >Én Újságom«. 
szerkesztésében, de Jó  Pajtás< címen önálló 
gyermekiapót is szerkesztett. Pósa Lajos a 
költészetben, Sebők Zsigmond a prózában lett 
a magyar mesevilág halhatatlan mesemondója.

Már húsz éve, hogy kiesett a toll kezéből, de 
gyermekírásai még ma is a magyar gyermek-  
világ legkedvesebb olvasmányai. A  »Mackó úr, 
Dörmögő Dömötör« kalandjai még ma is meg
kacagtatják a zsendülő gyerm ekle lkeket. Sok 
apró meséjén kívül harminc ifjúsági műve 
je7ént meg.

Regényei, komolytárgyú és humorisztikus 
elbeszélései viszont a felnőtteknek szereztek  
sok derűs órát. .1 csatádnak volt az írója, 
ki egyszerre tudott adni szelleme kincseiből a 
szülőknek és a gyerm ekeknek .

Elbeszéléseinek és különösen rövidebb tár
cáinak irodalmi értékét mi sem igazolja job
ban, minthogy közülük számosat németre is 
lefordítottak.

Tagja volt a Kisfalud;/ és Petőfi Társasá
goknál:, mozgékony, lelkes munkálója minden 
irodalmi megmozdul ásnak.

Szeptember 2 2 -én volt 7 5  éve, hogy meg
született, 2 0  évvel ezelőtt (június 4 -én) temet
ték el a Kerepesi-úti temetőben, amikor is 
sírjánál D. Raf fay Sándor püspök mondott 
gyászbeszéde t,.

Írásai köztünk élnek, derűs szelleme s 
emlékezete legyen áldott.

Károsy Pál.

„Kálvin és a kálvinizmus."
E cím alatt jelent meg nemrég Debre

cenben egy terjedelmileg és tartalm ilag  súlyos 
mű a nagy genfi reform átor »Institut ioja- m eg
jelenésének 400 éves fordulójára. Nyomatta 
Debrecen város és a tiszántúli ref. egyház- 
kerület könyvnyom dába igen díszes kiadás
ban, 401 lapon, 12 pengős áron példányonként, 
Kálvin arcképével. Varga Zs. tájékoztató elő
szava szerint a gondolat felvetése és valóra- 
váltása Révész J . egyetemi teol. tanár műve. 
Írták a debreceni egyetemi ref. teol. tanárok, 
de szerepelnek mások is az írók között Pápáról 
és Xagyenyedről.

Az értekezések és tanulmányok sorozatál 
Lang Ä. hallei szuperintendens nyitja meg, aki 
az 1536. Institutio forrásait »Luther klasszikus 
kiskátéjában« és Butzer kom m entárjában lát 
ja. Volt idő, amidőn ref. atyánkfiái még e 
forrásszeiűleg megállapított föltevés ellen til
takoztak. A tanulm ány Révész J . hű fordítá
sában jelent meg. Ezt követi Musnai L. enyedi 
professzor műve »Kálvin J . az Ige fényében« 
címén, amelynek alapos fejtegetései szerint a 
ref. egyház méltán az Ige egyházának« mond
ható.

Kálvinnak az ószövetséghez való viszo
nyát Kállay K. »Kálvin, mint zsoltárm agya
rázó« és Fóth L. >K. m agyarázata Ésaiás el- 
hivatási látomásáról« címen fejtegeti igen a la 
posan és meggyőzően. Hozzájuk csatlakozik 
Török J . tanulm ánya »Az ószövetség értéke
lése K. Institutiójában« címen. Majd »Kálvin



294. oldal. E V A N G É L I K U S  É L E T 1936. október 4.

kom mentárét az Efezusi levélről« Pongrácz J . 
pápai tanár ismerteti, akinek e leveléről m ár a 
pápai »Teol. tanulmányok« c. testes jubiláns 
emlékkönyvben jelent meg nagyobb írása.

Kálvin »Isten ism eretének kérdését« Va
sa dy B. világítja meg folytonos utalással Barth 
K. ú. n. Dialektikai teológiájára és a közte 
és Brunner jénai tanár között kifejtett »theol. 
vitatkozásaira«. Nehéz kérdés, m e|y m ár a 
skolasztikusok óta föl Kantig élénken foglal
koztatja a régebbi és újabbi tud. teol. irodal
mat. Nem kevésbbé nehéz vallási és teol. k é r
dés »Kálvin predestinátió-tana«, amelyet Csánki 
B. ismertet. A sajátos keresztyén hitnek vi
lága ez, mely Pál apostol és Augusztinus 
nyomán Luther lelkét is foglalkoztatta.

»Kálvin lelkipásztori igehirdetésének mód
szerét« nagyon avatott tollal Csikesz S. tanár 
ismerteti és mély betekintést enged a nagy 
reformátor gyakorlati teológiájába.

Nagyon szép és tanulságos tanulm ány Sós 
B. »K. és Zwingli«, s főleg Révész J . »K. 
és Méliusz« c. műve. Utóbbiban főleg a deb
receni reform átor Kálvintól sokban eltérő pre- 
destinátió- és úrvacsoratanát ism erteti, am ely
hez összefoglalásul igen tanulságos »teológia- 
történeti értékelést« is csatol.

Gyakorlati egyházi missziói kérdéseket tá r 
gyal Ferenczy K. és Nagy G. tanulmánya.

A mi Payr Sándorunk is szerepel a jubi
láns írók között »Testvéri közösség m agyar 
prot. énekeskönyveinkben« c. gyönyörű szép 
tanulmánnyal. Találóan állapítja meg m eggyő
ző fejtegetései záradékául: »Inkább szeretünk 
foglalkozni azzal, ami elválaszt, mintsem azzal, 
ami egyesít és összeköt. Nagyobb testvéri sze- 
retetre  és m egértésre van szükségünk. Leg
alább Istennek dicséretében régi szép és közös 
énekeinkben legyen meg a »Magyar H ar
m ónia« ... Elsősorban is a dallamban és szö
vegben egységes m agyar »Erős vár« megalko
tásával mutassuk meg, hogy unió nélkül is 
Istennek dicsérete, a musica sacra terén evan
géliumi protestáns szellemi egységre törek
szünk.«

Végül Varga Zs. a magyarorsz. közkönyv
tárak  értékes kéziratos és nyom tatott bibliai 
gyűjteményeit írja  le a XVI. század végéig. 
Prot. irodalomtörténeti szempontból nagyon ta 
nulságos és értékes tanulmány.

M agyar prot. irodalomtörténeti esem ény
számba megy a debreceni és korábban a pápai 
jubiláris emlékkönyv megjelenése. Sokat tanul
hatunk belőlük. Csak ne túlozzunk Luther rová
sára, ki a XVI. században a reformátor, Zwingli 
és Kálvin egy-egy  reformátor. Luther mély 
vallásossága és Kálvin nagyobb aktivitása igen 
jól kiegészíti egymást a reformáció művében.

Di'. Szlávik Mátyás.

Minél jobb keresztyén valaki, annál több 
a kísértése.

Luther.

Figyelő.
A VALLASTANITÁS SORSA ERDÉLY- 

BEN. Angelescu román közoktatásügyi minisz
ter a kisebbségi vallásoktatást az új tanév 
kezdetével »megszabályozta«. Az új rendelke
zés az erdélyi m agyar evangélikusság helyze
tét különösképpen súlyosbítja, de általában 
megnyomorítja a romániai evangélikus ifjúsá
got. A Kolozsvárt megjelenő Ellenzék a »na* 
piparaucsot« a következőkép ismerteti. »A ren 
delet csak a katolikus és protestáns növen
dékeknek az állami iskolákban való vallások
tatásáról szól. Eszerint az illető növendékek
ből csoportokat kell alakítani egy rendes osz
tály szokásos létszámáig és ennek tartani 
a vallásórákat az iskola helyiségében, hogy 
így az igazgató ellenőrzést gyakorolhasson. E d
dig az a hitoktató, akinek néha egy intézetben 
csak 2—3 nöyendéke van és nagy városban 
ép ezért esetleg tucatnyi intézetet kapott, egy 
helyen gyűjtötte össze tanítványait. Nem sza
bad egyetlen növendék vallásoktatásának sem 
történnie más kisebbség nyelvén, mint am ely
hez a növendék tartozik. Ha egy osztályhoz 
tartozó növendékek különböző nyelvűek (név
elemzés alkalm azása), akkor az állam  nyel
vén történik az oktatás. A heti órák száma 
nem haladhatja meg a hivatalos tantervben 
előirt óraszámot. Minden egyházmegye köteles 
a területén lévő iskolák szám ára az illető egy
házhoz tartozó növendékek részére- m ii/.hális 
vallásoktatási tantervet m egállapítani s ezt a 
közoktatásügyi minisztérium jóváhagyásáért 
fölterjeszteni. E tanterven túlmenő oktatás t i
los. Nem használhatók külföldről származó 
vagy a minisztérium által nem engedélyezett 
tankönyvek (bibliák, ima- és énekeskönyvek, 
stb.), nem szabad, hogy a növendékek más 
kategóriák által rendezett előadásokon, biblia- 
órákon vegyenek részt és egyesületi tevékeny
séget folytassanak (kongregációk, templomi 
bibliamagyarázatok, bérm álásra vagy konfir
mációra való előkészítés, egyházi egyesületek 
felolvasásai). A vallásoktatás csak olyan egyé
nekre bízhatók, akiknek papi végzettségük és 
minősítésük van. Laikus személyek, vallásokta
tásra nem alkalmazhatók. Ahol nem volt lel
kész vagy igen kevés volt  ̂ a növendékek száma, 
tanítók és tanítónők is végezhették a vallás- 
oktatást. A hitoktatók tartoznak a román nyel
vet beszélni és csak román állampolgárok le
hetnek.«

Az Evang. Egyházkerületek Jóléti 
Egyesületének közgyűlése.

Igen érdekes és megnyugtató képet nyújtott 
az Egyházkerületek Jó léti Egyesületének fej
lődéséről a szeptember 24-én tarto tt közgyűlés, 
melyen Dr. Pesthy Pál elnökölt. A jelentésből 
a következő eredményiek számait emeljük ki:
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az egyesületnek 11,856 fizető tagja van, m ely
ből 5423 a múlt évi növekedés. 103,530 pengő 
tagdíj folyt be. Az egyházkerületek alapsza
bályszerű részesedése 8,174 pengő, a múlt évi 
3456 pengővel szemben. Az egyházközségek ré 
szesedése 3401 pengő. Temetkezési segély c í
mén a tagoknak kifizetett 15,800 pengőt. Ezen
kívül 226 egyházközségben tagszerzők, m eg
bízottak és pénzbeszedők dolgoztak, — mind 
evangélikus emberek, akiknek e munka révén 
kenyér és megélhetés jutott. A tagszerzők ju 
taléka 22,397 pengő. Nagyon jelentős összeg 
jutott tehát egyházi jóléti célokra és egyház
tagjainknak.

Külön meg kell említeni és megjegyezni 
azt, hogy a tagsági díjakból egyetlen fillér 
sem megy adminisztrációra, m iután annak költ
ségeit a fedezeti biztosító viseli.

Különösen nagy örömet és m egnyugtatást 
szerzett az elnöknek az a bejelentése, hogy a 
Phönix összeomlásával kapcsolatban az egye
sületet semmi kár nem érte és a jövőben sem 
fogja érni.

Ez a rövid beszámoló m éltán ösztönözhet 
m indnyájunkat arra , hogy ezt a jól vezetett és 
szépen működő egyesületünket szeretettel és 
megérdemelt bizalommal tovább is mennél erő
teljesebben támogassuk.

Az egyházi törvénykezésről 
szóló zsinati javaslat.

(Folytatás.)

Nyugdíjazás törvényszéki eljárás utján.
146. §.

Az egyházi törvényszéknél lehet kérni annak az 
egyházi tisztviselőnek, tanárnak, tanítónak, kántor
nak, vagy más alkalmazottnak nyugdíjazását, aki 
testi, vagy szellemi fogyatkozása következtében hi
vatali kötelességének teljesítésére végképen képtelen
né lett és nyugdíjazását ő maga nem kéri.

JV nyugdíjazás iránt a törvényszéki eljárás meg
indítását az érdekelt egyházi testület presbitériuma, 
vagy elnöksége kérheti, ha előbb a tisztviselőt, ta
nárt, tanítót, vagy más alkalmazottat nyugdíjazás 
iránti kérelmének a beadására felszólította, de az 
a felhívásnak harminc nap alatt nem tett eleget. Az 
eljárás megindítását a felsőbb egyházi felügyeleti ha
tóság is kérheti, ha a nyugdíjazást egyházi közérdek
ből mellözhetetlennek tartja, az érdekelt egyházi 
közület azonban az eljárás megindítását kérni nem 
hajlandó. Magánszemély, vagy magnáosok csoport
ja az eljárás megindítását nem kérheti.

147. §.
A törvényszék a tisztviselő, vagy más alkalma

zott testi, szellemi állapotát szakértővel megvizs
gáltathatja. Az érdekelt egyházközséget, vagy más 
közületet a nyugdíjazás kérdésében mindig meg kell 
hallgatni. Az eljárást egyébként a fegyelmi eljárás
ra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkal
mazni. A törvényszék határozata a nyugdíj mennyi
ségének megállapítására nem terjed ki.

Az olyan egyházi tisztviselővel, vagy más al
kalmazottal szemben, akinek a nem állami tansze
mélyzet országos nyugdíjintézete terhére van nyug
díjigénye, a hivatalból való nyugdíjazást a tisztvi
selő vagy alkalmazott felettes egyházi hatóságának

javaslatára a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
niszter rendeli el. (1911. XXXVI. t.-c. 3- §>.)•
Törvényszéki eljárás lelkész áthelyezése esetében.

148. §.
Az egyházmegyei törvényszéknél lehet kérni a 

lelkész áthelyezése iránt az eljárást, ha a lelkész 
és az egyházközség közötti viszony annyira megrom
lott, hogy az egyházközségnek és lelkipásztorának 
békés és eredményes együttműködése nem várható, 
ennélfogva a lelkésznek eddigi állásában megmara
dása az egyházi közérdekkel nem egyeztethető össze 
s az áthelyezés iránt közigazgatási úton tett intéz
kedések nem vezettek eredményre.

Az áthelyezés iránt a törvényszéki eljárás meg
indítását az érdekelt egyházközség közgyűlése, pres
bitériuma, az egyházmegyei, vagy egyházkerületi el
nökség s maga a lelkész kérheti.

149. §.
Ha a törvényszék az eljárás megindítása iránt 

előterjesztett kérelemnek helyt ad, helyszíni vizsgá
latot rendel el s annak teljesítésével törvényszéki 
bírót, vagy egyházi tisztséget viselő más alkalmas 
személyt bíz meg.

A helyszíni vizsgálatról részletes és pontos jegy
zőkönyvet kell felvenni.

A helyszíni vizsgálat a ténybeli adatok részletes 
feltárásával, az esetleges panaszok megvizsgálásá
val, ha szükséges, tanúkihallgatások alapján is fel
derítheti, hogy:

a) a lelkésznek azon az álláson való további 
működése a gyülekezeti és általában az egyházi 
közérdek szempontjából valóban hátrányos-e és;

b) sikeres működését elháríthatatlan akadályok 
nem teszik-e lehetetlenné.

150. §.
Ha a helyszíni vizsgálat a felderített tényállás 

alapján úgy találja, hogy kilátás van arra, hogy 
egyfelől a lelkész, másfelől a presbitérium, vagy az 
egyházközség, tagjainak kölcsönös engedékenysége ál
tal a megzavart békés együttműködés helyreáll, a 
vizsgálóbiztos az egyházmegyei esperes útján pres
biteri, vagy, ha szükségét látja, az egyházközségi 
közgyűlést hivat össze, amelyen mind a lelkészt, mind 
a presbitériumot, illetve az egyháztagokat komoly 
intézkedésekre és a következményekre való figyelmez
tetések mellett felhívja a békés viszony helyreállí
tására és ennek létesítésében maga is közreműkö
dik. Ha a békéltetési kísérlet sikerre vezet, utasítja 
mind a lelkészt, mind a presbitériumot, hogy a 
békéltetés eredményét három Kónap elmúltával kü- 
lön-külön jelentsék be az espereshez.

Az eljárás költségei az egyházközséget terhelik.
Ha a megbékélésre kilátás nincs, vagy annak kí

sérlete sikerre nem vezetett, a kiküldött bíró, illetőleg 
az egyházmegyei elnökség a vizsgálati iratokat a 
bíróság elé terjeszti.

151. §.
A bírósági eljárásra megfelelően kell alkalmaz

ni a fegyelmi eljárás szabályait.
Ha a bírósági eljárás során bármelyik félnek 

olyan cselekménye, vagy mulasztása derülne ki, amely 
egyházi fegyelmi vétség, fegyelmi eljárásnak van 
helye. '

Az így meginduló fegyelmi eljárás az áthelyezés 
iránti közigazgatási eljárás folytatását nem akadá
lyozza.

152. §.
Ha az egyházi törvényszék megállapítja, hogy 

a lelkész és az egyházközség közötti viszony any- 
nyira megromlott, hogy az egyházközségnek és lel
kipásztorának békés és eredményes együttműködése 
nem várható és ennélfogva a lelkésznek eddigi ál
lásában megmaradása az egyházi közérdekkel nem 
egyeztethető össze, ítélettel kimondja, hogy a lelkészt 
egyházi közérdekből át kell helyezni. ,
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Az egyházi törvényszék egyúttal megállapítja 
és az ítéletben kimondja, hogy az áthelyezés szük
ségessége kinek a hibájából állott elő.

153. §.
Ha a törvényszék a lelkészt mondja ki hibásnak, 

az eljárási költségek a hibásnak ítélt lelkészt ter
helik; a hibásnak ítélt lelkész csekélyebb javadal
mazásé állásra is áthelyezhető.

Ha a törvényszék azt állapítja meg, hogy a 
békés együttműködés lehetetlensége a presbitérium 
indokolatlan ellenszenvének, vagy egyes gyülekezeti 
tagok, vagy csoport gyűlölködő izgatásának a kö
vetkezménye, ebben az esetben az eljárási költség 
a hibásnak ítélt egyházközséget terheli s a lelkészt 
csak úgy lehet áthelyezni, hogy javadalma csökkenést 
ne szenvedjen és ha mégis csekélyebb javadalmú 
állásra helyeztetnék át, a két állás javadalma kö
zötti hivatalosan megállapítandó különbözetet a hi
básnak ítélt egyházközség negyedévi előzetes rész
letekben az illetékes esperes útján az önhibáján kí
vül károsult lelkésznek három év tartamáig megté
ríteni tartozik. Ezenfelül a hibásnak ítélt egyház- 
község lelkészválasztási jogát elveszti és tűrni tar
tozik, hogy az áthelyezett lelkész helyére az egyházi 
felsőbbség mást helyezzen.

Egyes gyülekezeti tagok, vagy a gyülekezeti ta
gok egyes csoportjának gyűlölködő izgatásából elő
állott helyzet miatt az egyházközséget csak akkor 
lehet hibásnak kimondani, ha az egyházközség pres
bitériuma, vagy más szervei nem fejtettek ki kellő 
igyekezetei abban, hogy az izgatást megszüntessék 
és a békét helyreállítsák. <.

A költség megfizetésére az izgató s gyűlölködést 
szító egyháztagokat is kötelezheti a bíróság, ha a 
béke felborítása az ö gyűlölködő és alaptalan izgatásuk 
következménye. (Folytatjuk.)'

H Í R E K .
um.. ................

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 17. VASÁRNAP.
Lukács ev. 14:1—11.

Isten akarata nem a mi akaratiuik, gondolata 
nem a mi gondolatunk. Meit a mi akaratunkat mindig 
a törvény irányítja, míg Isten akaratát és gondo
latát a segíteni kész szeretet. írott és íratlan tör
vényeit csak a szeretet érti meg, míg a hideg be
tűhöz való ragaszkodás azt meg nem értheti.

Az írott törvényhez ragaszkodó szeretetlenné 
válik. De anncdc is, aki az önreklám íratlan törvé
nyét követi, elöbb-utóbb meg kell tanulnia, hogy 
ma sem lehet mindent a jó fellépéstől, önérzettől, 
ügyességtől várni. Mert ha minden csak ettől füg
gene, ha mindent csak a magunk erejével akarnánk 
elérni, akkor miért marad mégis csak puszta, szinte 
lehetetlen lehetőség a siker és a boldogság? Aki 
kijátssza Isten alázatosságot parancsoló intését, an
nak ma is ugyanazt mondja Jézus, mint az Isten tör
vényét félremagyarázó farizeusnak: »aki magát fel
magasztalja megaláztatik« . . .

Olyan sok függ ezen a világon a hittől és alá
zatosságtól, vájjon miért nem akartok hinni és alá
zatosak lenni Isten iránt, hogy beteljesedjék inkább 
az az Ige: »aki magát megalázza, felmagasztalta- 
t i k . • .« Vagy azt hiszitek, hogy Isten nem adhat 
meg mindent?

— Az Erzsébet tudományegyetem hittudományi 
kara szeptember 27-én tartotta ünnepélyes tanév
nyitását és közgyűlését. Megelőzőleg Dr. Jánossy 
Lajos végezte a megnyitó istentiszteletet. A rektori 
megnyitó után Dr. báró Podmaniczky Pál dékán 
beszámolója következett, majd D. Kovács Sándortól, 
a püspöki tiszte miatt tanári munkájától meg-
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

váló professzortól búcsúzott a prodékán, kinek 
meleg szavaira D. Kovács Sándor meghatott ér
zésekkel válaszolt. Ezután két székfoglaló beszéd kö
vetkezett: lie. Dr. Karner Károly dékáni székfog
lalója egy újonnan felfedezett evangélium töredékről 
és Dr. Wiczián ny .rendkívüli tanár székfoglalója 
»Szellemtörténet és egyháztörténet« címen. Végül a 
hittudományi kar új hallgatóinak beiktatása történt 
meg. p

— A kelenföldi egyház Luther Szövetsége szept. 
29-én seregszemlét tartott, melyen a szövetség ve
zetői ismertették és megbeszélték az 1936—37. évre 
kidolgozott munkatervüket.

— A nagyvelegi egyházközség október 11-én 
ünnepet tart. Ekkor avatja fel a szépen renovált 
templom új tornyát, valamint a templomban a vi
lágháború hőseinek és az 1848-as szabadságharc nag.y- 
veiegi hősi halottainak két emléktábláját D. Kovács 
Sándor püspök.

— A debreceni egyház felügyelőjévé Haendel 
Vilmos egyetemi tanár utódjává Tomcsányi Gábor 
ny. ezredes, egyháztanácsost választotta.

— A magyarhoni evang. misszióegyesület október
3. és 4. napjain Pápán közgyűlést és missziói kon
ferenciát tart és kapcsolatosan a környékbeli filiákon 
és szórványokon evangélizáló összejöveteleket. A kon
ferencia munkaprogrammja gazdag és érdekes.

— Az Evang. Nőegyesületek Országos Szövetsé
gének közgyűlése az egyetemes gyűlés és a zsinat 
hetében, okt. hó 26-án, délután 5 órakor lesz, ugyan
csak e napon délután 4 órakor választmányi gyűlés,

mindkettő áz Evangélikus Leánygimnázium díszter
mében (IV. Sütő-u. 1. II. em). — Vasúti ked
vezményt igénylők postafordultával jelentkezzenek 
Kuthy Dezső egyet, főtitkárnál (VIII., Üllői-út 24.) 
a név, lakáscím, személyek száma, vasútvonal, vas
úttársaság (Máv-e, vagy Győr—Eberfurti) feltünte
tésével, jegyenkint 70 fill, előzetes beküldésével.

_  A bányakerületi evang. tanítóegyesület október 
8-án, Cegléden tartja közgyűlését, melynek előadói 
Gadányi János budapesti igazgató és Dr. Pozsonyi 
Károly rákoskeresztúri tanító.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz,^ különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta• 
fással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntőde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Tankönyvek, iskolaszerek bevásárlási forrása, 
SCHOLTZ Testvérek könyvkereskedése

Budapest IX., Fereno-körút 19—21.
Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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Gömbös Gyula.
M agyarország miniszterelnöke, Gömbös 

Gyula, 1936 október 6-án 50 éves korában 
Münchenben meghalt.

Halála nagy gyász az egész országban. 
Nem azért, m ert m iniszterelnöki tisztében és 
annak fáradságaitól felőrlődve hunyt el, bár 
magábanvéve ez is komoly gyászra intene m in
denkit. De életében és halálában olyan körül
mények is felkeltik a figyelmünket, melyek 
a hivatalos gyásznak a m értékén túl megil- 
letődésre és részvétre indítanak.

Nehéz időket él nemzetünk. M ár 18 éve 
tart súlyos kálváriánk. Élünk, dolgozunk, re 
ménykedünk és mégis állandóan úgy érezzük, 
hogy egész nemzeti életünk folyton veszedelem
ben van. M indennap érezzük, hogy a megcson- 
kítottság nem csupán képies kifejezés, hanem 
szörnyű valóság: a nemzet teste folyton vér
zik és sem belső gyógyulás, sem külső orvoslás 
még mindig nem mutatkozik. Aki komolyan 
átérzi ezt a helyzetet, annak valamit 
meg kell éreznie abból, hogy milyen rend
kívüli felelősséget von m agára mindenki, szinte 
k ibírhatatlan  felelősséget, aki az ország éle
tének élén van és élén mer maradni.

Gömbös Gyula éppen négy évig volt M a
gyarország miniszterelnöke. Ez a la tt az idő alatt 
— és ezt mindenki kénytelen elismerni — az 
országban rend volt. M ialatt Európában m in
denfelé súlyos belső bajok és nyugtalanságok 
zavarták a nemzetek életét, nálunk idegenek 
szemében meglepő nyugalom és munkálkodás 
uralkodott és megkisebbített országunk tekin
télye a külföld előtt fokozatosan növekedett. 
Bármilyen különféle szempontok szerint lehet 
és szokás egy-egy vezető politikust megítélni,

az elhunyt m iniszterelnökről kétségtelenül m in
denkinek el kell ismerni, hogy céltudatosan és 
higgadtan küzdött nemzetünk jövőjéért. El 
kell ism erni azt, hogy ebben a küzdelemben 
őrlődött fel úgy, ahogyan most mindenki m eg
állapítja: idő előtt.

De ez csak emberi m eghatározás. Mi in
kább azt állapítjuk meg ebből, hogy mai éle
tünk, különösen a m agyar élet, teljes önfelál
dozást kíván. Olyan elszántsággal kell ma 
a m agyar nemzet vezetőinek küzdeni, ahogy 
Pál apostol m ondta m agáról a Cselekedetek 
könyvében: »Még az életem sem drága né
kem, csakhogy elvégezhessem örömmel pálya
futásomat és azt a szolgálatot, m elyet az Ur 
Jézustól v e ttem ...«  Ma jobban érezzük, mint 
bármikor, hogy ez a szolgálat a nemzet szol
gálatát is jelentheti, hogy a nemzet életében isten
félelem, reménység, hűség, k itartás és h a tá r
talan szolgálat legyen az Isten igazságával 
összefüggő jövendőért.

Gömbös Gyula emberi m érték szerint 
rendkívüli életpályát futott be. A tolnamegyei 
M urgán született az evangélikus egyház tanítói 
házában. Innen a miniszterelnöki székig emel
kedni m ennyi erőfeszítést, küzdelmet és akara
tot igényel. Külső tényezők nem is biztosít
hatták  volna ezt: belső erők gazdagságára volt 
szükség és ezt Isten adta. A gyász napjaiban 
meg kell látnunk, hogy m int munkálkodik a 
gondviselés és hogyan állítja m unkába azokat 
az eszközöket, akikre szolgálatot bíz. E gyhá
zunk hálás szívvel gyászolja az em bert és 
a szolgáló vezért és fohászkodik Istenhez, hogy 
tartsa  meg tovább az ő kegyelmes gondvi
selésében hazánkat.
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Feladataink.
(D. Kapi Béla püspöki jelentéséből.)

1. Egyházunk megvalósítandó és betöl
tendő feladataira gondolva, term észetesnek ta 
lálhatnánk, hogy azokat a zsinat elé kerülő a l
kotm ánytervezet tükréből állapítsuk meg. E n 
nek az alkotm ánytervezetnek kellene elmon
dania, hogy egyházunkat m ilyennek szeretnénk 
látni? Mit kell rajta  javítanunk, micsoda ú jí
tásokat kell bevezetnünk? Mit kell tennünk, 
hogy egyházunk külső szervezetében erős, belső 
munkájában pedig Isten hű lelki m unkása le
hessen?

Az egyébként értékes zsinati alkotmány^ 
tervezet azonban nem szemlélteti egyházunk 
ezen feladatait. Legfőbb teendőjét az egyház
közigazgatási, a háztartási, a bíráskodási, stb. 
intézkedések tökéletesítésében ism erte fel. Nem 
foglalkozik az egyházfegyelemmel, a belmisz- 
szióval, a reverzális és vegyesházasság k é r
désével. Az egész alkotm ánytervezeten az egy
ház jogi arca világít át, azután jön az egytház 
történeti arca, Az egyház lelki arca harm adik 
helyre kerül.

M agyar protestáns embernek különöskép
pen értékelnie kell az egyház jogi és történeti 
arcát. Isten keze rajzolta meg ezeket és örök
ségül adta evangélikus népünknek. Nélkülük 
nem állhatna meg és nem m unkálkodhatnék a 
lelki-egyház sem. Egy pillanatra sem felejtjük 
azonban, hogy mindkettő az egyház lelki prog
ra m ijá é r t  van. Egyházunknak nincsen na
gyobb életszükséglete, m inthogy a lelki egy
házban megismerje önmagát. Kívülről és eset
legességek folytán adott feladatai felett fel 
kell ismernie a saját lényegében rejlő örök 
programmot, örök p ro g ra m ija  abban rejlik, 
hogy egyház és pedig evangélikus egyház!

Egyházunk eme örök nagy feladatának 
érvényesülnie kell az egyházkorm ányzat kü 
lönféle működési ágazataiban. Lelki programmal 
kell megtölteni az egész egyházkormányzatot. 
Tartsa szem előtt, hogy nem öncél, hanem 
magasabb célért munkálkodó eszköz. Ne váljék 
régi formák díszruhás őrizőjévé, hanem tudjon s 
m erjen saját szervezetén olyan változásokat 
keresztülvinni, melyek egyházi életünk örök 
feladatait előmozdítják. A szervezet nem ön
m agáért, hanem az életért van. Az élet köve
teléséhez kell alkalmazni a külső szervezetet, 
Ha az élet követelése túlnő a szervezet kere
tein, akkor új életform ákat kell szám ára te
remteni, mivelhogy a régiek elégteleneknek 
bizonyultak.

Ez az egyház egyik legfőbb feladata,
2. Egyházunkat az Ige egyházává  kell 

tennünk. Egyházunk életmunkája igeszolgálat,- 
Templomi, templomon kívüli munkában is 
egyedül Krisztust szolgáljuk. Őt pedig örökké
való igéjében és igéjével szolgáljuk. Tudomá- 
mányos teológiánk is az Ige teológiája.

Az egyházi alkotmány gondoskodik a lel-

készi munka ellenőrzéséről, de ez éppen az 
igeszolgálattal szemben feltűnően gyenge. Az 
egyházközigazgatási munka önmaga is ellen
őrzi önmagát, bár egyházi felsőbbség is ellen
őrzi azt. Az iktatókönyv, a kimutatások és 
jelentések állandó ellenőrzés alatt állanak. E l
lenőrzi az egyházi felsőbbség a gyülekezeti 
anyakönyveket, a lelkész egyháztársadalmi 
munkáját. Figyelemmel kíséri a lelkész m a
gán-, családi életét és minden irányú meg
nyilatkozását, Az igeszolgálat ellenőrzése azon
ban kimerül az istentiszteletek pontos m eg
tartásában. Az igeszolgálat belső értékét, annak 
írásszerűségét, hitvallásosságát és építő voltát 
az egyházi felsőbbség nem őrzi ellen. Az Isten 
szolgálatától hordozott lelki munka mindig 
föléje emelkedik ugyan a felsőbbség ellenőrzé
sének s az Isten és a lelkiismeret bírói székét 
teszi fellebbezhetetlen bírósággá, de azért ez 
a magasztos igazság nem m entheti fel az egy
házat az ellenőrzés gyakorlása alól.

Van ennek az egyházi problémának egy 
mellékoldala is, mely elől szintén nehéz elzár
kóznunk. Isten az egyház kezébe adta a Bib
liát s rábízta annak alkalmas és alkalm atlan 
időben való hirdetését. Az egész Bibliát adta, 
hogy annak áldásaiban részesítse a gondjaira 
bízott lelkeket. Ezzel szemben fájdalommal 
látjuk, hogy a helytelen gyakorlat folytán sok 
gyülekezetben a Biblia sovány perikópa-füzetté 
gyérült, A kijelentés végtelen tengere tenyér
nyi víz halvány tükröződésévé lett. Mélységből 
feltörő, kim eríthetetlen változású gejzír helyett 
örök ismétlődésben elszíntelenedő történetek 
vékony vérerecskéje csörgedezik.

Az egyház nem biztosítja hívei részére 
az igeszolgálat gazdagságát és változatosságát. 
Egyoldalúvá és szegénnyé sorvasztja lelkészei 
és hívei biblia-ismeretét és annak állandó hasz
nálatát. Ha megkérdezzük igehirdető lelkésze
inket, hogy az utolsó 20 évben miről prédikál
tak, a legtöbbje természetes hangon válaszolja: 
az evangéliumi perikópákról! Ha vizsgának 
vethetnénk alá templomba járó híveinket, a 
templom által nyújtott biblia-ismeret szempont
jából, megdöbbenve állapíthatnánk meg, hogy 
biblia-ismeretük nem terjed túl az evangéliomi 
perikópa-rendszeren.

Egyházunk felelősséggel tartozik Istennek 
a bibliáért, Felelősséggel tartozik híveinek is, 
hogy a bibliából mit, m ennyit és hogyan kap
nak és hogy abból m ennyi válik földbe teme
tett kinccsé a felhasználatlanság következtében.

3 . A  gyülekezet a Szentlélek munkame- 
zöje. Isten lelke az egyházban dolgozik a lé
lekért. M egvilágítja a közömbös, sívár szegény
séget, felkorbácsolja a bűnösök bűntudatát. 
Lelki kenyeret nyújt az éhezőnek. A  hit, a 
szeretet, a közösség szálaival egymáshoz kö
töz és elhatározásra ösztönöz, vallásos m eggyő
ződést formálgat. Ez az egyház, ez a gyülekezet 
igazi hivatása.

A presbitérium feladataihoz tartozik az is, 
hogy a gyülekezet lelki munkájában sáfárkod
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jék. Az »is« szócskában benne rejlik annak 
elismerése, hogy a presbitérium nak más fel
adatokkal is számot kell vetni. A közgyűlésnek 
is az képezi legszentebb feladatát, hogy az egy
ház lelki munkájának betöltését lehetővé te 
gye. A gyülekezetnek gyülekezetté kell válnia, 
az egyháznak egyházzá kell lennie, ez leg
szentebb feladata.

A különböző magasabb egyházi alakula
toknak is az egyház örök lelki hivatását kell 
szolgálniok.

Hallgassuk végig a presbitériumok, köz
gyűlések tanácskozását. Olvassuk végig köny
ves tékákat megtöltő jegyzőkönyveinket. Sok
szor azt hisszük, hogy valami kultúregyesület 
munkájába léptünk bele, avagy valamiféle gaz
dasági vállalat pénzügyi tanácskozásait hall
gattuk végig. Megszoktuk mindezt és elfe
lejtjük megkérdezni, hogy hol van az egyház?

Emberek ezrei élnek egyházjogi közös
ségünkben. Gyűléseinken évről-évre m ást sem 
hallanak, mint a gyülekezet szám adásait, az 
adókivetést, a költségelőirányzatot, a tatarozási 
ajánlatokat. Hallgatják, tárgyalják és elhomá
lyosodik előttük az egyház lényege.

A gyülekezet a Szentlélek munkamezeje, 
örök lelki közösség segítő eszköze. Éreztes
sük a gyülekezetben a Szentlélek m unkáját. 
Emeljük m agasra, tegyük érthetővé és lá tha
tóvá a lelki egyházért folyó állandó lelki m un
kát. Szükségesnek tartom  azért, hogy a gyü
lekezet számadó közgyűlése elé necsak az 
anyagi gazdálkodásról, hanem a lelki m unká
iéi is jelentés terjesztessék be. Emlékeztesse 
;» jelentés a jelentéstételre kötelezettet, hogy 
milyen sáfárságban áll. És figyelmeztesse a 
gyülekezet tagjait arra , hogy micsoda drága 
életajándékot kínál nekik Isten a Krisztus 
örökké élő titokzatos testében.

4. A  n a g y  c é l o k  s z o l g á l á s á r a  r e n d e l t  k ö 
z ö n s é g  eredményes m unkát csak akkor végez
het, ha minden egyes ember ugyanazon köteles
ségtudattal és felelősségérzettel végzi m unkáját, 
mintha azt egyedül kellene végeznie. Egyház- 
társadalmi közösségeink tragikum a abban rejlik, 
liggy több bennük a kritikus, m int a munkás 
és mindenki a m ásikra hagyja kötelességtel
jesítését. Pedig az egyháznak sok olyan fel
adata van, melyet csak egyháztársadalm i úton 
és csak önkéntes munkavállalással oldhat meg.

Nemcsak a közös munkamezőre irányítom  
egyházkerületünk figyelmét, hanem hangoz
tatom az e g y ü t t e s  m u n k a  é s  e g y ü t t e s  f e l e l ő s s é g  
követelését is.

Nézzük egyháztársadalm i szerveink m un
kálkodását ebből a szempontból. Kielégíthet-e 
minket az, hogy Egyetemes Gyám intézetünk az 
egész országban összesen 16,406.27 P -t gyűj
tött? Megfelel-e ez 270 anya-, 149 leánygyü
lekezet anyagi erejének. Elfogadhatónak ta r t
juk-e ezt az eredm ényt, ha feljegyezzük, hogy 
ezen összeg' mögött 538.487 evang. lélek áll? 
Mekkora eredm ényt kellett volna elérnünk, ha 
minden lelkész, tanító, felügyelő és minden

egyháztag m egtette volna kötelességét? Ha 
minden ellenőrző felügyelő hatóság lelkiisme
retesen tette volna meg kötelességét?

Ebből a szempontból vizsgáljuk meg O r 
s z á g o s  L u t h e r  S z ö v e t s é g ü n k  m unkáját is. A 
Luther Szövetség egyháztársadalm i életünk 
egyetlen szerve. Egyházunk társadalm i ê ’eje, 
tám adásra reagáló harci készsége, igazságára 
támaszkodó misszionáló küldetése benne ny i
latkozik meg. Szétszórt egyesek helyett egy 
hatalm as tömeget állít az egyház zászlója a lá  
Megteszi-e vele szemben mindenki a maga 
kötelességét?

Az elmúlt évben m egalakult az E v a n g é 
l ik u s  N ő e g y l e t e k  O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e .  Egybe
fogta az evang. női szíveket, hogy halotti föl
deken oltárt építsenek! s hideg oltárokon tüzet 
gyújtsanak. Sokan bizalmatlansággal fogadják. 
Egyesek és egyesületek fejcsóválva m ondogat
ják: m egint egy új szövetség, mely tagdíjak
ból akar megélni!

Az a kérdés, hogy van-e az Országos Ev. 
Nőegyletek Szövetségének tennivalója? Talál-e 
olyan m unkát egyházunkban, annak társadalm i 
és szociális életében, m elyet egyedül ő képes 
elvégezni? Ha talál ez az új szövetség olyan 
m unkát, m elyet szám ára Isten jelölt ki, ha 
tud százezer evang. asszonyt és félezer evang. 
nőegyletet összefogni ennek a célul kitűzött 
m unkaprogram m nak m egvalósítására, — ak 
kor ne kételkedjünk, hanem bízzunk küldeté
sében és tám ogassuk!

Egyházunk egyik legnagyobb erőtlensége 
egyháztársadalm unk szervezetlenségében van. 
Egyik legnagyobb tékozlásunk a szívek és 
erők felhasználatlanságában van. Tanuljunk 
meg erőt egyesíteni, közösség által elérhető 
célokért együtt dolgozni és ezért a m unkáért 
felelősséget érezni!

Luther és a zene.
Részlet »A keresztyén egyház énekköltészete« című 

tanulmányból.
A zeneművészet fejlődésében ép úgy m eg

van a történeti folytonosság, m int minden tu 
dományban. Ahogy a technika feltalálói so
hasem alkotnak teljesen újat, hanem  tovább 
fejlesztik koruk technikai elméletét, az alkotó 
művész az előző korszak művészetének tovább
építésében találja meg a m aga érvényrejutását.

Amennyiben korszakalkotó művészekről be
szélünk, ez is csak annyiban jelent zökkenést 
a művészet fejlődésében, hogy az átm enet az 
új fejlődési irányba bizonyos esetekben erősebb 
és rövidebb. Például az a körülmény, hogy 
Bach korszakalkotó m unkát végzett a polifóniái 
zeneművészetben, nem jelenti azt, hogy a po
lifóniái zene korát megelőzően ism eretlen volt. 
Előtte is, u tána is sokan voltak, akik polifóniái 
stílben m esterm űveket alkottak. Művészete 
azért korszakalkotó, m ert nem érte el a po

lifóniái zene fejlődésének a tetőpontját.
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A reformáció énekköltészete is azáltal 
nyert jelentőséget a zenetörténelemben, hogy 
Összekötő láncszemet alkot egyfelől az őske- 
resztyénség hagyományainak a megőrzésében, 
másfelől az új zenei stílus megteremtésében. 
M ár a reformációt megelőző időszakban is 
megvolt a  korái, a  német nyelvű gyülekezeti 
ének, m int a katolikus egyház istentisztele
tének a m egtűrt eleme, úgyszintén a későbbi 
századokban az énekköltés a művészetnek igen 
magas fokán állott, de a korálművészetnek 
legértékesebb gyöngyeit a reformáció kora 
term elte ki.

Ahogy a reformáció az egyház életében 
nem jelent forradalm at, sem hitújítást, csupán 
a meglevő, de tévútra téli; keresztyén egyház
nak a helyreigazítását, úgy a reformáció zenéje 
sem jelenti a régi egyházi zenének a m egsem 
m isítését és annak helyén egy teljesen új 
művészetnek a kialakulását, hanem az ősrégi 
hagyományokon alapuló énekköltészetnek a re 
formáció szellemében való kiépítését.

Luther abban m utatta meg költői tehet
ségét és m uzikalitását, hogy amikor szakított 
a tévútra té rt egyháznak a szellemével, meg 
tudta becsülni annak zeneművészeti kincseit 
és át tudta értékelni az utókor számára. Szi
gorú következetességgel az élet minden vi
szonyaira alkalm azta azt a hitelvet, hogy Is 
ten nem akarja  a bűnös embernek a halálát, 
de annak megmentését és üdvösségét, Isten 
nem úgy akarja a bűnös világot m egjavítani, 
hogy az emberiséget eltörli és újat alkot he
lyébe, de azt Jézus Krisztus által újból a maga 
képére formálja. Luther ezt a hitelvi gondolatot 
a következőképen fejezte ki: »Ha szerszámunk 
elromlik, nem úgy segítünk magunkon, hogy 
azt megsemmisítjük, de tőlünk telhetőleg k i
javítjuk. Ha elpusztítanánk m indent és m in
denkit, aki és ami rossz, vájjon célt érnénk-e 
vele? Vannak emberek; akik a naphoz im ád
koznak. Balgák lennénk, ha mi is a napot, 
holdat, csillagokat akarnánk az égről lehúzni 
és megsemmisíteni.« Luthert ez az elv vezette 
minden alkotásában, az istentiszteleti kérdé
sekben, a szertartásokban, a zene- és festőmű
vészet istentiszteleti alkalmazásában, az ének
lés megreformálásában.

1523-ban a kiéli lelkészhez intézett leve
lében ezt írja : »Én nem kárhoztatom  a ce
rem óniákat, ha csak az evangéliummal nem 
ellenkeznek. Nincs ellenszenvesebb előttem, 
m intha valaki ellene van az árta tlan  ceremó
niáknak . . .« W altherrel együtt kiadott korái - 
rálkönyve előszavában ezt mondja: »Én nem 
vagyok azon a nézeten, hogy az evangélium 
nak földre kell tipornia és el kell pusztítania 
minden művészetet, amint azt a tévelygők 
cselekszik. Sőt minden művészetet, de külö
nösen a zenét, annak szolgálatába állítanám  a 
legszívesebben, aki megalkotta és nekünk aján
dékozta.« A régi latin és német énekekről 
meg így nyilatkozott: »A katolikusoknak va
lóban sok szép zenéjük és énekük van, külö

nösen a szerzeteseknek és papoknak, csak a 
szövegük mocskos. Ha azonban ezekről az 
énekekről a mocskos ruhát lehúzzuk és a szép 
muzsikát belőlük kivesszük és Isten Igéjének 
köntösébe öltöztetjük, a zene ékességét vissza
helyeztük a Teremtő és Jézus Krisztus szol
gálatába.«

Nemcsak az egyház, de a művészet érde
két tekintve kimondhatatlan hálával tartozunk
Istennek, hogy Luthert a zene adományával 
megajándékozta. Hogy milyen sokat köszön
het neki az egyház, elég, ha hivatkozunk egy 
jezsuita közismert m egállapítására, hogy Lu
ther többet »ártott« az egyháznak énekeivel, 
mint beszédeivel és irataival. És hogy a m ű
vészet milyen sokat köszönhet Luthernek, elég, 
ha hivatkozunk arra , hogy Beethoven a zene 
ősatyjának nevezte a protestáns egyházi zene- 
művészetnek a m egalapítóját, Bach János Se
bestyént, aki az evangélikus egyház korálmű- 
vészetére építette fel hatalm as alkotásait.

Luther nemcsak költői lélek, zenebarát, 
de vérbeli muzsikus is volt. A kár neki tu 
lajdonítjuk a nevét viselő egyházi énekeket, 
akár nem, tagadhatatlan tény, hogy zenere- 
formátori tevékenysége korszakalkotó volt. Tör
téneti m egállapítás, hogy kiváló énekes volt, 
öregségéig képezte m agát az éneklésben és 
hogy két hangszeren, lanton és flótán csak
nem tökéletesen játszott.

összeköttetésben állott korának legkivá
lóbb muzsikusaival, köztük Rupf Konráddal, a 
szász választófejedelem karnagyával és W al
ther Jánossal, bölcs Frigyes udvari kántorával. 
1524-ben W ittenbergben maga köré gyűjtötte 
»házi kántorait«, s addig tarto tta  őket magánál, 
m íg el nem készült énekreformjával, a német 
mise megtervezésével.

Zenei ízlését Josquinnak, a középkor egyik 
legkitűnőbb zeneköltőjének motettejein finomí
totta ki.

Hogy m ennyire értette Josquine klasszikus 
szépségű műveit, m utatja Joquin munkáiról 
mondott találó jellemzése: »Nem m esterkéltek 
és nem kényszerítettek, sem pedig nincsenek 
m ereven és feszesen szabályhoz kötve, hanem 
szabadok, mint a m adár dala.«

W alther nagyrabecsülte Luthernek zenei 
képességét és a következőket mondta ró la : 
»Luther három hétre tarto tt vissza W ittenberg
ben, az evangéliumi és epistolai koráldallamok 
feljegyzésére, mindaddig, míg fel nem csendült 
az első német mise a wittenbergi templomban. 
Őszintén mondhatom, hogy Istennek ezen fér
fiúja, Luther, a német nemzetnek prófétája és 
apostola, nagy kedvét leli a figurális és ko- 
rális énekzenében. Saját szememmel láttam, 
hallottam és tapasztaltam , hogy Lutherben, aki 
igen sok éneket és melódiát költött, mint m un
kálkodott Istennek a szent Lelke és a meló
diákat a szövegre megfelelő akcentusokkal m i
lyen m esterileg tudta alkalmazni.«
(Folytatjuk.)

L i n d e r  L á s z l ó .
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Evangélikus arcképek.
Serédi P. Lajos.

.1 t i s z ta  s z í r  e m b e r e ,  a z  a r a n y k e d é l y ü  
f é r f i , I s t e n  p a r a n c s o l a t á t  ö r ö m m e l  t e l j e s í t ő  b í 
ró .  b ö lc s  é s  jó s á g o s  ta n á r  r o l l  S e r é d i  P .  L a jo s .

M á r  tö b b  m in t  10 é v e  a lu s s z a  b é k é s  s í r i  
á l m á t  a h e r e  pasi-ú t i  t e m e t ő b e n ,  e m í é k e  m é g i s  
olya))  e l e v e n e n  é l  m i n d a z o k  l e l k é b e n ,  a k i k  ő t  
i s m e r t é k  é s  s z e r e t t é k .  A z a z  c s a k  i s m e r t é k !  M e r t  
a k i n e k  m e g a d a t o t t ,  h o g y  S e r é d i  P .  L a j o s t  m e g 
i s m e r j e .  a n n a k  f e l t é t l e n ü l  m e g  is k e l l e t t  s z e 
r e tn i e  ö t.

S e r é d i  P .  L a jo s  t i s z t e s  i p a r o s  s z ü l ő k t ő l  
s z ü l e t e t t  1 8 0 0 - b a n  V e s z p r é m b e n .  E r ő s  k a t o 
l ik u s  n e v e l é s b e n  r é s z e s ü l t ,  h i s z e n  s z ü l e i  i s  h i t -  
b u z g ó  k a t o l i k u s o k  v o l t a k  s  V e s z p r é m  m á r  a k 
k o r  i s  e g y i k  l e g e r ő s e b b  f e l l e g v á r a  v o l t  a d u 
n á n tú l i  k á t ó l i k u s s á g n a k . 1 8 7 7 —1 8 8 4 - ig  a  p a n 
n o n h a lm i  B e n e d e k - r e n d  n ö v e n d é k e  v o l t  s  ta -  
n u t m á n y a i t  o l y  k i t ű n ő  s i k e r r e l  v é g e z t e ,  h o g y  
t a n á r a i  r á b e s z é l é s é r e  b e l é p e t t  ai r e n d b e  s  a  
s z e r z e t e s i  p a p i  p á l y á t  v á l a s z t o t t a .  T u d á s v á 
g y á t  a z o n b a n  n e m  e l é g í t e t t é k  k i  a  t e o l ó g ia i  tu 
d o m á n y o k  s  s z o r g a l m a s  h a l l g a t ó j a  l e t t  a  r e n d  
t a n á r k é p z ő j é n e k  i s ,  a h o l  1 8 8 5 - b e n  t a n á r i  k é 
p e s í t é s t  i s  n y e r t .  E l ő s z ö r  G y ő r b e n  v o l t  t a n á r  
a  r e n d i  g i m n á z i u m b a n  s  n a g y  t u d á s á v a l ,  a l a p o s  
k é s z ü l t s é g é v e l  m e s s z e  k i m a g a s l o t t  t a n á r t á r s a i  
k ö z ü l .

ö t v e n  é v v e l  e z e l ő t t  S e r é d i  P .  L a j o s  n a g y  
l e lk i  v á l s á g o n  m e n t  k e r e s z t ü l .  M a g a s r ö p t ű ,  
v i l á g o s s á g o t  k e r e s ő  l e l k e  n e m  b í r t a  e l  a  r e n d  
s z i g o r ú s á g á t  é s  s z e r i n t e  é r t h e t e t l e n  k o r l á t á i t .  
I s m e r v e  I s t e n  p a r a n c s o l a t a i t  s  J é z u s  t a n í t á 
s a i t ,  n y u g o d t  l é l e k k e l  s  c s e l e k e d e t é n e k  i g a z s á 
g á b a n  b í z v a  k i l é p e t t '  a r e n d b ő l  s  a z  e v a n g é l i u m i  
h i t  k ö v e t ő j e  l e t t .  N o h a  v o l t  m á r  r á  tö b b  p é l d a ,  
d e  S e r é d i  P .  L a j o s  p é l d á j a  m é g i s  k i m a g a s l ó .  
A  k a t o l i k u s  p a p t a n á r  a z  e v a n g é l i u m i  h i t  o l y  
g a z d a g  i s m e r e t é v e l  j e l e n t k e z e t t  lij  e g y h á z f e l 
v é t e l r e .  a m i  ta lá n  e g y e d ü l á l l ó .  N e k i  n e m  v o l t  
s z ü k s é g e  t a n u l m á n y o k r a , e l ő z e t e s  l e l k i p r ó b á k 
ra ,  ö m i n d j á r t  o t th o n  t a l á l t a  m a g á t ,  m e r t  s z í 
v é b e n  é s  l e l k é b e n  a z  i g a z ,  t i s z t a  h a m i s í t a t l a n  
e v a n g é l i u m  é l t .

S e r é d i  P .  L a j o s  t o v á b b  f o l y t a t t a  t a n á r i  
p á l y á j á t ,  e l ő s z ö r  a z  e p e r j e s i ,  m a j d  a p o z s o n y i  
e v a n g é l i k u s  i s k o l á k n á l  m ű k ö d ö t t ,  m í g  1 8 9 6 -  
b a n  a b u d a p e s t i  f a s o r i  e v a n g é l i k u s  f ő g i m n á 
z iu m  ta n á r a  l e t t  s  o t t  i s  t a n í t o t t  e g é s z e n  n y u 
g a t  o m b a v o n u lá s á ig .

S e r é d i  P .  L a j o s  n a g y o n  n a g y  s z o r g a l m a  
m e l l e t t  k i v á l ó  e l m é j e  s e g í t s é g é v e l  a l e g k é p z e t 
t e b b  t a n á r o k  e g y i k e  l e t t .  K é p e s í t é s t  n y e r t  
m a g y a r  e s  la t in  n y e l v  é s  i r o d a lo m  t a n í t á s á r a  
s  d o k to r a  v o l t  a  f i l o z ó f ia i  t u d o m á n y o k n a k  is.  
K é s ő b b  a  g ö r ö g  n y e l v  é s  i r o d a lo m  t a n í t á s á r a  
i s  o k l e v e l e t  s z e r z e t t  s  á l l a n d ó  t a n í t á s i  e l f o g 
la l t s á g a  m e l l e t t ,  f o l y t o n o s  ta n u l á s s a l ,  o l v a s á s 
s a l  g a z d a g í t o t t a  tu d á s á t .

M i n t  í r ó  is  j e l e s  v o l t .  I r t  e g y h á z p o l i t i k a i ,  
s z é p i r o d a l m i  é s  ta n ü g y i ,  d o l g o z a t o k a t  s  c i k k e 

k e t  s  \m in d e n  s o r  í r á s á b ó l  a n a g y  tu d á s ,  a m e g 
g y ő z ő d é s  é s  a z  e g y é n i  m e g l á t á s  s u g á r z i k  k i .

G a z d a g  é s  é r t é k e s  c l a s s i c  a - p h i l o lo g  ia i  i r o 
d a l m i  m u n k á s s á g a  is .  m e l y e k  k ö z ö t t  s o k  k i 
vá ló  f o r d í t á s s a l  is  t a l á l k o z u n k .  E z e k  a m u n 
kán s a jn o s  n e m  k e r ü l t e k  k i a d á s r a  s  m é g  m a  i.s 
k é z i r a t b a n  v a n n a k  ö z v e g y é n e k  g o n d o s  ő r z é 
s é b e n .

N a g y o n  k e v e s e n  tu d n a k  a r r ó l ,  h o g y  S e 
r é d i  P .  L a j o s  a m a g y a r  s í r v e r s k ö l t é s z e t  l e g 
je l e s e b b  é s  l e g t e r m é k e n y e b b  m ű v e l ő i  k ö z é  t a r 
to z i k .  A  h a lá l ,  a z  e l m ú l á s  g o n d o l a t a ,  a z  e l-  
k ö l t ö z ö t t e k  i r á n t  é r z e t t  n a g y  s z e r e t e t - e  s  a z  
I s t e n b e n  va ló  ö r ö k é l e t  b i z o d a l m a  i g a z i  k ö l 
t ő v é  a v a t t á k .  N e k e m  s i k e r ü l t  n a g y s z á m ú  s í r -  
v e r s e i n e k  n a g y  r é s z é t  ö s s z e g y ű j t e n e m  s  e z t  
a  g y ű j t e m é n y t  l e g k ö z e l e b b  ö n á l ló  c i k k  k e r e 
t é b e n  s z e r e t n é m  i s m e r t e t n i .

1 9 2 5 -b e n  h a l t  m e g .  H a lá l a  v e s z t e s é g  vo l t  
c s a l á d j a ,  e g y h á z a  é s  n e m z e t e  s z á m á r a .  M i  
e v a n g é l i k u s o k  k e g y e l e t t e l  é s  s z e r e t e t t e l  e m 
l é k e z ü n k  r e á ,  k i t  l e l k é n e k  i g a z s á g o t  k e r e s ő  
s u g a l l a t a  e m e l t  a z  E v a n g é l i k u s  P a n t h e o n  t i s z ta  
c s a r n o k á b a .  Károsy Pál.

Egyetemes püspökség.
Az egyetemes püspökség gondolata m ár 

régen be'nne van a m agyar evangélikus egyház 
közvéleményében. A kérdés a háború előtti 
években az egyházi sajtót élénk foglalkozta
tásra  késztette, a zsinattal kapcsolatban pedig 
újból felszínre került.

A kérdés tehát benne él az egyház köz
véleményében és abból előbb nem is fog ki
kerülni, am íg végleges megoldást nem nyer. 
A megoldásnak semmiféle komolyan számba- 
vehető akadálya nincsen. Se hitelvi, se egyház
közigazgatási, (egyházjogi), se gyakorlati. 
Amint a Szentírás és hitvallási irataink nem 
tiltakoznak a rendes püspöki intézmény ellen, 
úgy nem kifogásolják az egyetemes püspökség 
intézményét sem. Az egyházi élet közigazgatási 
életének és hitéletének fejlődése pedig egye
nesen megkívánja annak a megszervezését. 
És ezt kívánja nem utolsó helyen az elnökségi 
paritás kérdése is. Ha az egyház-közigazgatási 
élet minden fokán meg van a paritás, m iért 
hiányzik éppen a legfelső fokon?

A gyakorlati megoldásnál két eshetőség 
kínálkozik. Az egyik, hogy valamelyik tény
leges püspökünket választjuk meg egyetemes 
püspökké s m egm arad kerülete püspökének is. 
Vagy pedig megszervezzük, mint új tisztséget 
s ebben az esetben az egyik kerületben két 
püspöke volna az egyháznak. Nem szükséges 
annak külön hangsúlyozása, hogy az egyete
mes püspök is paróchus kell, hogy legyen, de 
székhelye állandó.

M unkakörének m egállapítása és szabályo
zása magától kínálkozik. Az egyetemes fel
ügyelővel ő elnököl az egyházi közigazgatás
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legmagasabb fokú gyűlésein, megfelelő számú 
m unkatársakkal ő vezeti az egyetemes egyház 
közigazgatási irodáját, ő irány ítja  legfőbb fo
kon az egyház hitéletét: az istentiszteleti éle
tet, a belmissziói munkát, stb., az egyetemes 
felügyelővel egyházi ügyekben ő jár el és 
tárgyal a kormányhatósággal, ő képviseli az 
egyetemes felügyelővel együtt kifelé az egy
házat belföldön éppen úgy, mint a külföldön 
is, stb.

Ez mind megoldható kérdés egy kis jó
akarattal, m ert a fejlődő egyház a kérdép 
megoldását kívánja. Súlyosabb feladat, az egye
temes püspöki javadalm azás előteremtése és 
biztosítása. Javadalm ának egyik részét lelkészi 
illetménye alkotná, az állam megértő tám o
gatására álig lehetne számítani, különösen, 
amíg ez az áldatlan se béke, se 'háború-állapot, 
tart. Lehetne olyan híveink áldozatkészségére 
apellálni, akiknek k iterjedt birtokuk, vagy 
egyéb vagyonuk van, örököseik, gyerm ekeik 
pedig nincsenek, esetleg volnának, akik nevü
ket, emléküket az egyháznál volnának hajlan
dók megörökíteni.

E fontos elsőrendű kérdés tekintetében a 
zsinati atyák táborában eltérő vélemények van
nak. Egyes atyák a hierarchiától, mások a 
kyriarchiától félnek. Ok nélkül. Evangélikus 
egyházunkban egyik is, másik is ki van zárva. 
De a tökéletes egyensúly, a tökéletes paritás 
csak az egyetemes püspökség megszervezésével 
valósul meg. M a y e r  P á l .

Uj theológiai könyvek.
H e r b e r t  S c h a c k :  S e l b s t e r k e n n t n i s — G o t t e s -  

E r k e n n t n i s .  W a r u m  C h r i s t e n t u m ?
Ha az ember valami katalógusban olvassa 

a könyv címét, rögtön, azzal jegyzi meg m a
gának a művet: bizonyosan olyan könyv ez, 
amit egy gyakorlatban működő egyházi em 
bernek jó lesz megismerni. Azután a szerző 
címei is nagy tekintélytiszteletre kényszerítik, 
hiszen a szerző doktora a filozófiának, az á l
lamtudománynak és a nemzetgazdaságtannak. 
De úgy látszik a teológiai kérdések is érdek
lik. S m egtörtént m ár az, hogy a laikusok egé
szen kiváló teológiai műveket írtak.

Lehet, hogy pont ez az egyetlen mű az, 
amely kivétel a szabály alól, mert ez azután — 
majdnem azt merném leírn i: haszontalan, üres, 
értéktelen könyv. S csak azért merek szerény
telenül erre rám utatni, hogy, am iként e sorok 
írója a hirdetésnek felült, s a reklám ért járó 
adóját lefizette, pályatársai között ne legye
nek sorstársai.

*

O tto  P i p e r :  S in n  u n d  G e h e i m n i s  d e r  G e 
s c h le c h te r .  G r u n d z ü g e  e i n e r  e v a n g e l i s c h e n  S e 
x u a l e t h i k .

Bátor tapogatódzás, úttalan útakon való 
őszinte tapasztalatok legőszintébb feltárása, el

lenpólusokon levő kérdések harmonizálása, .ke
veset ígérő és sokat adó könyv az előttünk 
fekvő.

A sexuálethikáról ki m ert eddig papi kö
rökben beszélni!? Ki gondolt arra, hogy a 
valláspedagógia m unkásainak, a válságban levő 
házassági kérdések gyakorlati lelkipásztori vo
natkozásaiban jól esik egy olyan szellemre tá 
maszkodni, aki előttünk jár s aki úgy m éri e 
kérdéseket az íráshoz, ahogy egy igazi evan
géliumi ember azt teheti.

Az, amit e nagy kérdésről eddig hallot
tunk vagy tudtunk, mind elhomályosodik és 
alárendeltetik annak  a bölcs vezetésnek, amely - 
lyel szívesen és boldogan tud egyetérteni az 
olvasó. A könyv a következő kérdésekkel is
m ertet meg: A nemiség bibliai m agyarázata, 
a nemi élet normái, a nemi élet valóságai s 
ezen összefoglaló fejezetek a la tt felsorolt nél
külözhetetlen szempontok mind érdekelnek 
mindenkit, de nem utolsó sorban a lelkipász
torokat.

*

H a n s  M i c h a e l  M ü l l e r :  D ie  V e r l e u g n u n g  
L u t h e r s  im  h e u t i g e n  P r o t e s t a n t i s m u s .

Aki még igényt tart arra , hogy teológus
nak tartsa  magát, annak meg kell ismernie ezt a 
könyvet,

Szinte hihetetlenül hangzik az, hogy nap
jainkban, amikor oly sokat beszélnek és írnak 
a Luther renaissanceról, van teológus vagy 
teológiai csoport, amelyik m egtagadná Luthert 
s a szerzőnek úgy látszik igaza van1.

Felvonultatja az olvasó előtt a  háború 
utáni teológiai frakciók minden ébredő és re 
formátora mozgalmát, mindenik csoport m un
kásságát okosan mérlegeli s a rra  a meggyőző
désre jut, hogy Luther M árton érdem eit ho- 
m ályosítják ezek a tevékenységek. A külföldi 
sajtóban igen élénk visszhangot keltett a mű s 
valószínű az, hogy hazánkban is ismeretessé 
válik a könyv sok m egállapítása, sok lelkészi 
gyűlésen esik majd róla szó, de remélni lehet 
azt, hogy ennek következtében sok, m a hely
telen felfogás és szellem kerül revizió alá.

*

E r ic h  L a n g e :  D ie  E r z i e h u n g s l e h r e  d e r  
e  o a n g e l i s c h e n  T e o l d g i e .

Ha valaki tiszta képet akar nyerni a két 
utolsó évtized valláspedagógiai problémáiról, 
legújabb műveiről, frakciók szellemi változá
sairól, helyes és mégis új célkitűzéseiről, a 
dialektikai teológia pedagógiai hatásairól s a r 
ról, hogy a függetlenitődött valláspedagógiának 
mi lehet ma a m unkaprogram m ja: az mind 
megtalálható ebben a könyvben.

Örül a tarlózgató annak, ha ilyen össze
foglaló műre bukkan, amelyet szívesen és nyu
godtan ajánlhat.
(Mindegyik könyv a folyó évben jelent meg.)

■ G , L .
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A zsinat hitelvi 
nyilatkozata.

Törvényalkotási érdemleges munkájának megkez
dése előtt a zsinat megállapítja, hogy:

a magyarországi evangélikus egyház — úgy, amint 
a múltban - tovább is, mint Jézus Krisztus egyháza Is
tennek az Ó- és Ujtestamentum szent könyveiben 
kijelentett Igéje alapján áll és él; a keresztyén hit 
és élet egyetlen és elegendő forrásának és zsinórmérté
kének Isten igéjét vallja, amint az Krisztus evan
géliumában kétségtelen világossággal előttünk ál! és 
amint az az egyetemes keresztyén hitvallásokban 
[Apostoli, Niceai, Athanasiusi), valamint a meg nem 
változtatott Ágostai Hitvallásban és a vele megegyező 
evangélikus hitvallási iratokban [az Ágostai Hit
vallás Védelmében, Luther Kis és Nagy Kátéjában, 
a Schmalkaldeni Hitcikkekben és az Egy esség Köny
vében) kifejezésre jut.

A magyarországi evangélikus egyháznak 
az 1934. évben összehívott zsinata.

• M i i i i i m i i i i i i M i i i mm i i i i i i i i i i m i im i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i n i i i i i i im i i im i i i i i i i m i i i i i i i i i iM i i i i i i i i t i i i i t i n i i i i u mn i , , , , , , ,
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 18. VASÁRNAP.
Máté ev. 22:34—40.

Soha sem lenne ennek a világnak semmi baja, 
nem lennének háborúk és gazdasági krízisek, ha 
csak a két krisztusi törvény lenne érvényes. Vagy 
ha legalább »első és nagy parancsolat« lenne ma is 
az Isten iránt való szeretet, és a »másik ehez ha
sonló« parancsolat alapján annak a szeretetnek mér
téke, amellyel felebarátainkat szeretjük, a mi ha
tártalan önszeretetünk lenne.

De amint a múltban sem, úgy ma sem hajlandó 
az emberiség úgy szeretni, hogy szíve, lelke és el
méje minden kincsét Istennek akarná adni. Távol áll 
Isten neve a mai ember érzületétől, vágyaitól és 
fantáziájától. Es így marad a szeretet parancsa, 
amelynek csak minden törvény összefoglalásának kel
lene lenni, ma is csupán »parancsolat«, és a mi szé
gyenünkre »nagy és első«.

Az Ige ellenségei ma is »összegyűlnek«, ha vala
hol hatni kezd. Ha valakit »elnémít«, támad annak 
Ixirátja, hogy »kísértő szándékkal« különbséget 
akarjon tenni parancsolat és parancsolat között, nem 
törődve azzal, hogy így megmutatja saját tehetet
lenségét. De jaj akkor annak, akinek Jézus a min
dennapunk nyomorúságai között magát megvalósító 
szeretetet parancsolja meg és nála nincsen semmi, ami 
megvalósulhatna . . .

.— Gyászistentisztelet. Gömbös Gyula miniszter- 
elnök müncheni temetésének napján, október 7-én a 
kormány felkérésére a Deák-téri templomban gyász
istentisztelet volt, melyen az imát D. Raffay Sándor 
püspök mondotta. Megjelent a kormány teljes szám
ban, a katonaság, az országgyűlési képviselők és az 
állami hivatalok vezetői.

— Gömbös Gyula miniszterelnök temetése október 
10-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a parlament 
kupolacsarnokából. A temetést D. Raffay Sándor 
püspök végzi.'

— Az Országos Luther Szövetség választmánya 
október 5-én ülést tartott, melyen előkészítette az 
október 27-én tartandó közgyűlést.

— Evangélikus napok. Az Országos Luther Sző* 
vétség október 24. és 25. napjain Székesfehérváron 
és november 21—22. napjain Debrecenben evangélikus 
napokat tart, melyek részletei iránt Szántó Róbert, 
szövetségi igazgatónál (XI., Lenke-út 56.) lehet ér
deklődni.

— A Deák-téri Luther Szövetség október 11-én, 
vasárnap délben rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
tárgya az elhalálozás folytán megüresedett világi 
elnöki tiszt betöltése.

— Kovács Andor, a békési egyházmegye esperese 
október 16-án tölti be életének 70-ik évét, mely al
kalomból Orosházán az egyházmegye és annak egy
házközségei üdvözölni fogják.

— Dr. Ihmels Károly, a lipcsei misszió igazgatója 
október 22-től 10 napig Magyarországon tartózkodik. 
A következő gyülekezeteket látogatja meg: Győr, 
Sopron, Szarvas, Nyíregyháza, Cegléd, Szekszárd. Az 
egyetemes gyűlés alkalmával Budapesten is előadást 
tart.

— Dr. Stange professzor az evang. hittudományi 
karon tartandó előadásait okt. 12-én kezdi meg Sop
ronban és 24- ig folytatólagosan naponta délelőtt 2 
órát fog tartani. Az előadásainak tárgya: I. Beve
zetés Luther gondolatvilágába és II. Természet és 
kinyilatkoztatás.

— Prof. D. Dr. Schumann, a hallei egyetem 
dékánja a debreceni és soproni hittudományi fa
kultáson személyes megbeszéléseket folytatott ma
gyar-német teológus csere megvalósítása érdekében.

— Barth Károly Magyarországon. A mai protes
táns teológia nagynevű professzora szept. 28—30. 
napjain Debrecenben tartott előadásokat és megbe
széléseket, melyek főtárgya a kegyelmi kiválasztás 
volt. Előadásai magyar nyelven is meg fognak je
lenni. Október 9-én Budapesten, 16-án Pápán tart 
előadásokat.

— Pályázat. A nyíregyházi Kossuth Lajos reál- 
gimnázium evangélikus vallású, okleveles, iatinszakos 
felügyelötanárt keres diákotthonába. Az állást azonnal 
ei kell foglalni. Bővebb felvilágosítást a reálgimná
zium igazgatója ad.

— A magyarhoni Gusztáv Adolf gyámintézet 
ez évi rendes közgyűlését október 24-én és 25-én 
Sopronban tartja. 24-én magyar és német nyelvű 
ifjúsági istentisztelet nyitja meg az ünnepélyeket, 
majd d. u. 6 órakor lesz a közgyűlés a templomban.
25-én délelőtt az istentiszteletet Wolf Lajos ceglédi, 
Sárkány Béla kecskeméti, Beyer Pál ágfalvi és Podh- 
radszky János tordasi lelkészek végzik. Elszállásolás 
kérdésében forduljanak az érdekeltek legkésőbb ok
tóber hó 20-ig a soproni gyülekezet lelkészi hiva
talához és közöljék, hogy mikor érkeznek és távoz
nak. A nem jelentkezők, vagy későn jelentkezők 
elszállásolását a lelkészi hivatal nem biztosítja. A 
gyámintézeti közgyűlésre kedvezményes vasúti jegy 
váltására jogosító igazolványt igénylők jelentkezze
nek Győrött, a dunántúli egyházkerület püspöki hi
vatalánál, lakóhelyük és vasútállomásuk pontos meg
jelölésével. Jelentkezési határidő október 10. Bekül
dendő illeték 70 fillér.

— Nagyveleg. Hirt adtunk múlt számunkban a 
nagyvelegi egyház ünnepéről. A felavatást, mint ér
tesülünk, a miniszterelnök temetése folytán beállott 
elfoglaltság miatt későbbre halasztották.

— Halálozás. Králik Ervin, vanyarci ny. lelkész 
hosszas szenvedés után Szirákon, 51 éves korában 
elhunyt. Emlékét szerettei és hívei hűséges szere
tettel őrzik.

— A Missziói Egyesület f. hó 13-án az üllöiúti 
imateremben y26 órakor külmissziói bibliaórát tart. 
A lipcsei missziói iskolákról előadást tart Zarándy 
Attila; a pápai konferenciáról beszámolót és írásma
gyarázatot tart Drenyovszky János.
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— Kapi-Králik Jenő: Ünnepi karok. A komoly 
egyházi muzsika régen hiányát érzi gyermekkarok
nak. Az Árokháthy Béla szerkesztésében megjelenő »Ko
rái« Kapi-Králik Jenő zeneszerző tollából 4 kórust 
közöl, karácsony, bojt és husvét számára. A kó
rusok hangja a mai modern zene stílusában új zenei 
szépségeket kereső muzsika, telve lutheri tradíciók
kal, gyermek-szájjal megszólaló mély hitü énekek. 
— Kiadójuk a Bethlen Gábor könyvkereskedés. (Ara 
20 fillér.)

Pesti iskoláink új tanéve megnyugtatóan indult. A 
legutóbb tartott iskolabizottsági ülés örömmel vette tu
domásul, hogy a tanulók száma mindhárom iskolá
ban emelkedett. Deák-téri elemi iskolánkban 195, 
a leánygimnáziumban 567, a fasori gimnáziumban 
674 tanulónk van, összesen 1436. E számból 781 
evangélikus, 231 más protestáns, ami együtt 1012, 
míg a három iskola nem protestáns növendékeinek 
száma 424. A tandíj elengedések és kedvezmények 
összege 16,808 pengő.

— Kiáltó szó. Muraközy Gyula Kálvin-téri lel
kipásztornak, a Református Élet szerkesztőjének 
új könyve jelenik meg november végén. A Sylveszter 
Irodalmi rt. kiadja utóbbi esztendőkben könyvalak
ban még meg nem jelent tanulmányait, előadásait és 
számos, még meg nem jelent prédikációját. A ta
nulmányokban és az előadásokban a mai magyar 
életnek kérdései tűnnek elő, ahogy a református ke
resztyén lélek azokat látja s azokra választ ad. 
Egy csomó történeti, esztétikai és teológiai vonat
kozású kérdés áll ezeknek a tanulmányoknak a köz
pontjában. A prédikációk végigkísérik az egész egy
házi esztendőt. Tárgykörük kiterjed azokra a kérdé
sekre, amelyeket a református szószéknek mind sű
rűbben kell érintenie, mert mind erősebben vetőd
nek fel a mai lélek mélyén. A könyv november hó 
közepén jelenik meg. Mielőtt könyvárusi forgalomba 
kerülne a Kiáltó 'Szó, előfizetést hirdetnek reá, 
amelyben az ára lényegesen olcsóbb. A könyv ára elő
jegyzésben 3 pengő 70 fillér, postaköltség 20 fillér. 
Előjegyzéseket a Kálvin-téri lelkészi hivatalba lehet 
küldeni, Budapest, Kálvin-tér 7, szám.

MEGHÍVÓ
az Országos Luther Szövetség 1936 október hó 27 
napján délután 4 órakor Budapesten az evangélikus 
leánygimnázium dísztermében (IV., Sütő-u. 1- sz.) 

tartandó
rendes országos közgyűlésére.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó.
2. Az évi jelentés letárgyalása.
3. A számadások megvizsgálása.
4. A költségelőirányzat megállapítása.
5. Alapszabálymódosítás.
6. Választások.
7. Indítványok letárgyalása.

A Luther Szövetség Országos Választmánya.
MEGJEGYZÉS. A közgyűlés tagjai indítványaikat 

írásban a közgyűlés előtt legalább 7 nappal az il
letékes egyházközségi, kerületi, vagy országos szer
vezet elnökéhez kötelesek benyújtani. (Alapszabályok 
16. §. 5. pontja.)

négyszögöl rét, 1394 négyszögöl parlag szöllő. 3. 
A szántóföldnek részben, a rétnek egészben való 
megmunkálása. 4. Kantáció- és kolledaváltság bir- 
tokaránylag. 5. A három föünnep első napján és a 
templomszentelés emlékünnepén tartott offertórium- 
nak kétharmadrésze. 6. Párbérrozs a hívek birtoká
nak arányában. 7. 12 bécsi öl kemény tűzifa be
szállítva és felaprítva. 8. 8 hl. és 96 lit. bor, ebbö» 
1 hl. és 68 lit. Úrvacsora céljaira. 9. Minden háztól 
egy kakas. 10. 200 fej káposzta. 11. Hivatalos útakra 
fuvar természetben. 12. Palástdíj: keresztelésért, kon
firmandusok oktatásáért és betegek gyógyításáért of- 
fertórium, illetőleg adomány. Egyházkelő asszony 
avatásáért 12 ar. fillér, egy tyúk, egy kenyér. Há
zasulandók kihirdetéséért 24 ar. fillér. Esketésért 
helybeliektől 92 ar. fillér, máshová tartozóktól 2 
ar. pengő 32 ar. fillér. Menyasszony avatásáért 12 
ar. fillér, 1 kg. hús, kalács, törlő, bor és offertórium,. 
A gycnási offertóriumnak öthatodrésze. Temetésért 
beszéddel 2 ar. pengő 32 ar. fillér, csupán imával 
46 ar. fillér. Elbocsátó levélért 92 ar. fillér. Anya
könyvi kivonatért 2 ar. pengő 32 ár .fillér, családi 
értesítőért 4 ar. pengő 64 ar. fillér.

A lelkészválasztási szabályrendelet 22. §-ának 
értelmében felszerelt és válaszbélyeggel ellátott kér
vények ezen hirdetés megjelölésétől számított 15 
napon belül alulírott espereshez küldendők be.

Bér, (u. p. Szirák, Nógrád m.) 1936. október 5-én.
Mihalovics Samu 

esperes.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGY AH TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást félvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosít ássál és tájékozta- 
fással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z A K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek. 
Fordította Dr. Vető Lajos. Megjelenik november 
havában. Bolti ára P 2.80, előfizetési ár október 25-ig 
P 2.40. Előfizetéseket kér: Scholtz Testvérek könyv
kereskedése, Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21. sz.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS.
A nógrádi egyházmegye elnöksége pályázatot 

hirdet a vanyarci egyházközség lelkészi állására. 
A szolgálat nyelve: magyar és tót. Az állás helyi 
javadalma: 1. Négy szobából álló lakás a hozzá
tartozó udvarral, kerttel és szérüskerttel. 2. 25 kát. 
hold 1593 négyszögöl szántóföld, 2 kát. hold 804
Fébe Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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Önmegtagadó és kereizthordozd élet.
(D. D. Raffay Sándor temetési beszéde Gömbös Gyula miniszterelnök koporsójánál.)

Ezután azt mondta Jézus ta
nítványainak: A ki engem követni 
akar, tagadja meg magát, vegye 
jel az ő keresztjét és úgy k ö 
vessen engemet! Máté 1 6 , 2 4 .

M intha csak a világ M egváltójának ezt 
a parancsolatát hallanám  kicsendülni abból a 
korán kettétört életből, amely e koporsónál 
megszakadt. M ert jákfai vitéz Gömbös Gyula, 
M agyarország elhunyt miniszterelnöke nem 
csak hazájának, hanem M egváltójának is hű 
katonája volt: kész volt ezt a kemény paran 
csolatot is teljesíteni. Apáinak evangéliumi 
szent hitéből és a szenvedések útját járó egy
háza történetéből megismerte, hogy az ön- 
megtagadás és a keresztvállalás a keresztyén 
ember szám ára nem gyötrelem és nem lealáz- 
tatás, hanem öröm és felm agasztaltatás. Aki 
emberi és keresztyén hivatását igazán akarja  
betölteni és akinek a lelke ideálok m agassá
gaiba akar emelkedni, annak meg kell tagadnia 
önmagát, annak fel kell vennie a keresztjét.

Kiváltképen, ha valaki m agyarnak szü
letik. M ert m agyarnak születni és igaz m a g á r 
ként élni egyet jelent az önm egtagadással és 
a kereszthordozással. Aki m agyarnak születik, 
sorsközösség alapján válik a kereszthordozás 
osztályosává. A m agyar szabadság rajongói 
ezért lettek szinte kivétel nélkül bujdosókká s a 

m agyar igazság- hősei ezért szenvedtek igaz- 
talanságot. E nemzet élettörvénye az, hogy 
dicsőségre juttató útja a szenvedések Golgotá
ján vezet keresztül.

Gömbös Gyula vállalta ezt az utat. G yer
m ekkorától erre  készült. Én akkor találkoztam 
vele először, mikor a vörös csillag kezdett 
kibújni az alvilág sötét éjjeléből, hogy a m a
gyar égbolt perem ére hágva, perzselő tüzével 
elinduljon a nemzet nyugalm ának, tisztességé
nek, épségének és öröklött hagyom ányainak 
felégetésére. Gömbös Gyula vállalta a szem
beszállás veszedelmének minden kockázatát. 
Tudta, hogy az út, amelyre lép, a keresztvál
lalás útja, mégis rálépett bátran, önfeledten, 
szent hittel és teljes önmegtagadással.

Mikor azután tisztes, férfias és becsületes 
küzdelem után a hatalom birtoklásának nehéz 
kérdésével birkózott a lelke, akkor is vállalta 
a kereszthordozást. Tudta, hogy óriási felelős
séget vesz m agára, mikor egy tépett nemzet 
sorsának intézését veszi a kezébe. Tudta azt 
is, hogy a megnemértés, a félreértés, a balíté
letek, a gáncsvetések, a megtévesztő hízelke- 
dések és a riasztó tám adások hullámverései kö
zött nehéz lesz a megállása, de ő mégis te l
jes önmegtagadással felvette a maga keresztjét, 
hogy teljesítse m agyar hivatását: a jobb és 
szebb m agyar jövendő útegyengetését.

Némelyek azt hitték, hogy a hatalm at 
szerette. Akik előtt azonban olykor feltárta 
a lelkét, azok tudják, hogy családján kívül 
csak a fajtáját és a hazáját szerette. Azzal a sze
retettel, amellyel az édesanya öleli magához 
szenvedő gyerm ekét, azért m ert szenvedi

Pedig" ő maga is szenvedő volt. Sokszor 
gyötörte kínzó fájdalom. De lelki tusakodásai 
mellett testi szenvedéseinek keresztjét is ön-
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megtagadással hordozta. Panaszával soha sen
kit. nem terhelt. Bizakodó reménykedésével el
lenben m indenkit nyugtatni igyekezett. így 
lephette meg a szomorú vég a jóságos öreg 
édesanyát, így rendíthette meg a hirtelen válás 
a nemes és mindenkor hűséges élettársart, így 
üthette szíven az árvaságra ébredés fájdalma 
a szerető gyermekeket és így boríthatta gyászba 
a halál angyala a melegszívű testvéreket. De 
minket m indnyájunkat, az egész nemzetet, ezt 
a reményeiben ismét fájdalmasan csalódott 
szegény m agyar népet is, mely elmondhatja 
most Gömbös Gyula koporsójánál a Jézust 
sirató emmausi tanítványok komor panaszát: 
»Pedig mi úgy reméltük, hogy ő lesz az, aki 
meg fogja váltani a népet.« Mikor jött, milliók 
reménye fogadta, mikor távozik, milliók köny- 
nyes sóhaja száll utána.

De azért ma még senki sem m érheti meg 
Gömbös Gyulát történelmi m értékkel. Mi esak 
az ember és a keresztyén m értékével tudjuk 
őt megmérni. A mérővessző pedig a kereszt. 
És ez a m érték nagynak m utatja őt, m ert te l
jesíteni igyekezett Krisztus ama nehéz paran 
csolatát: »Aki engem követni akar, tagadja 
meg magát, vegye fel a keresztjét és úgy kö
vessen engemet!«

A gyászoló nemzet és a gyászoló család 
mellé odaáll azért az evangélium szentegyháza 
is. Szegény evangélikus tanítói házból indult 
útjára a gyerm ek és az ország házából tér 
csendes nyugovóra a férfiú. Ami őt a gyer
mekszobából az ország házáig vezette, az a 
Krisztus evangéliumából kisugárzó erő volt. 
Előttem mindig büszkén hivatkozott evangé
likus voltára és több egyházközségben vállalt 
felügyelőséget és presbiterséget is.

Milyen nehéz hát nekünk és nekem is e l
nézni ezt a koporsót, melyben egy igaz m agyar 
ember és Krisztus evangéliumának egy öntu
datos híve tér csendes pihenőre. De Istenhez 
tér és ez a mi vigasztalásunk. A koporsóról 
az égre emelkedjék tehát tekintetünk s buzgó 
imádságban kérjük bánatunkban az Isten ke
gyelmének vigasztalását. Je r , imádkozzunk!

Kegyelmes Isten, mennyei Atyánk!
Könnytermő fájdalom árja önti el szívün

ket, midőn most e koporsót körülálljuk. Nemes, 
öntudatos, nemzetépítő élet megszűnését je 
lenti nekünk ez a koporsó. Uram, te tudod, 
milyen szüksége van e m egtiport és összetört 
nemzetnek öntudatos, nemes és nemzetépítő 
vezérfiakra. Lásd meg azért könnyes fájdal
m unkat és légy irgalmas m inekünk!

Mi gyerm eki alázattal megnyugszunk szent 
akaratod rendelkezésében, mennyei Atyánk. 
Nem szádunk perbe veled, hogy elszólítottad 
nemzeti reményünk élő ígéretét. Sőt hálát 
adunk Neked az ő áldott életéért és önfelál
dozó munkálkodásáért. De könyörgésünket is 
vedd szívedre, jóságos Istenünk: ne hagyj 
minket sok nagy bajunkban biztató Segedelem 
nélkül, de sőt támassz az eltávozott vezérférfiú 
példaadásának erejével új vezéreket, küzdő

hősöket, akik segítik kivívni Ínséget látó nem
zetünk szebb és boldogabb jövőjét!

M unkában összeroskadt ez elhunyt testvérün
ket pedig fogadd kegyelmesen. Amint vele vol
tál földi életének egész tartam án át, úgy légy 
és m aradj vele az örökkévalóság szent orszá
gában is azzal az atyai jósággal és bűntörlő 
irgalmassággal, melyet minden hívőre k iárasz
tasz az Ur Jézus Krisztusban.

A gyászolók bánatát is tekintsd meg, óh 
mi jó Istenünk! Magad vigasztald meg a gyá
szoló családot. Az édesanya könnyét, a hitves 
keservét, a gyermekek és a testvérek bánatát 
te enyhítsd meg azzal a szent hittel, hogy te 
nem holtaknak, hanem élőknek vagy örök Is 
tene: akik tehát a földről hívó szavadra haza
térnek, Nálad várnak m inket, hogy velünk a 
feltámadás édes örömében imádkozzanak.

így  vigasztalj meg m inket m indnyájunkat 
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Az egyházközségek a zsinat 
javaslatában.

Az egyeztető bizottság által kiadott és a plénum 
elé kerülő javaslat 12—32. §§-ai foglalkoznak az egy
házközségek jogviszonyaival. E szakaszok kimondják 
azt is, hogy zí. azokban foglalt rendelkezések folytán 
az E. A. 24., 29., 30., 41., 42., 48,, 72., 74., 75. 
§§-ai hatályukat vesztik. Ebből önként következik, 

hogy az E. A-nak az egyházközségekről szóló 24—78. 
§§-ai közül az itt fel nem soroltak hatályukban 

továbbra is fentmaradnak. Nézzük, hogy a javaslat mó
dosításai mit hoznak és miként illeszkednek be a 
hatályban hagyott §-ok rendszerébe.*

Az egyházközség fogalmának új meghatározása
— a javaslat 12. §-a az E. A. 24. §-ában adott meg
határozás hibáit kiküszöböli — teljesen megfelelő.*

A javaslat 13. §-a egy, az E. A-ban nem szere
pelt, de az élet által kitermelt új szervezetet: a 
missziói egyházközséget iktatja az alkotmányba. A 
rendelkezésnek az a része, mely szerint az anya
egyházközségek, sőt a szórványban lévő hívek aka
rata ellenére is — egyházi érdekből — a missziói 
egyházközség életre hívható: óriási jelentőségű és 
az egyházi élet fejlődésére való hatásában mia még 
fel sem becsülhető fegyvert és értéket jelent. E 
rendelkezés következetes végrehajtása — mondhatjuk
— megoldása a szórványkérdésnek is. A missziói 
egyházközségek gyors és céltudatos felállítása révén 
a szórványok természetszerűen erősen lecsökkennek. 
Az a kevés szórványhely, mely a távolság vagy 
egyéb okból a missziói egyházakba be nem von
ható, már lényegesen kevesebb erővel és költséggel 
lesz pasztorizálható. Ezeknek ébrentartása már nem 
fog különösebb gondot okozni.

A javaslat 13. §-ának rendelkezéseiből és abból 
a tényből, hogy a javaslat 15. §-a az E. A- 29*. §-át 
hatályon kívül helyezi, nyilvánvaló, hogy a missziói 
egyházak intézményes megszervezése révén a leány 
és fiókegyházak elvesztették létjogosultságukat, azok 
beolvadnak a missziói egyházközségekbe. Mégis a 
javaslat az ezekre vonatkozó E. A.-beli rendelkezé
seket nem helyezte hatályon kívül. Már pedig ezek 
fentartása ellentétben áli a javaslat 13. és 15. §-aivai. 
Az ellentétek kiküszöbölése céljából az E. 25. 
§-ából a fiók- és leányegyházközségek fogalmának 
meghatározására vonatkozó rész kihagyandó: a 28. 
§-ban a »leány- és fiókegyházközségek« szavak ki-
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hagyandók, helyükbe a »missziói egyházközségek« 
szavak Írandók — a 27. § utolsó sorában »missziói 
körökbe« szavak helyett »missziói egyházakba« írandó 
be, — a 32. § teljesen kihagyandó — a 34. §
második sorában a »körnek« szó helyett »egyházának« 
szó Írandó be. *

A javaslat 14. §-a tartalmazza a szórványokra
vonatkozó rendelkezéseket. Ezek azonban túlrövidek, 
minden közelebbi meghatározást vagy utasítást nél
külöznek, úgyhogy szinte csak keret jellegével bírnak. 
Azonban a keret kitöltését biztosító szabályrendelet] 
intézkedést nem írja elő. így a szakasz egyáltalá
ban nem fedi azokat a kívánalmakat, melyek a szor- 
ványrendezés tekintetében az illetékes hatóságok és 
egyházvezetők részéről a zsinat megalakulása óta 
elhangzottak. A hiányok pótlása és a szakasz ki
egészítése tekintetében utalok — ismétlések elke
rülése végett — az Evangélikus Élet 1935. évi 13. 
számában adott tervezetemre, melyet itt is min
denekben fentartok. Az ott kifejtettek alapján ehelyütt 
is javaslom a 14. § kiegészítését azon rendelkezéssel, 
hogy a szórványgondozás közelebbi módozatai meg
állapítása céljából egyetemes szabályrendelet alko
tandó.

Érdekes, hogy a 14. § második bekezdése a
fedezetről szólva, mint ilyet jelöli meg a külbirto- 
kosok adóját. Viszont a háztartási részben a kül- 
birtokosok adóját nem rendezi, illetve az E. A. 256- 
§ b) pontját .hatályában fentartja. Itt nyilvánvaló 
ellentét van. Azt, hogy fedezetül az E. A. 256. § b) 
pontjában meghatározott fél adót kívánja a javaslat 
a szórványgondozás fedezetéül megjelölni, nem tu
dom elképzelni és elhinni, mert hiszen minden gya
korlati egyházvezető tudja, hogy ezt a fél adót a 
legszükségesebb adminisztráció teljesen felemészti és 
abból nem jut a szórványok javára egy fillér sem. 
A külbirtokos adó, mint a szórványgondozás anyagi 
fedezetét képező eszköz csak akkor jöhet tekintetbe, 
ha az teljes adót jelent, mely esetben ezen új be
vételként jelentkező fél adó, mindéi? különösebb zök
kenő nélkül átmenthető, illetve átutalható a szór- 
.ványgondozás cé.já. a. Szükséges tehát annak a minden 

oldalról gyűléseken és sajtóban hangoztatott kívá
nalomnak a teljesítése, hogy t. i. az E. A. 256. §-a 
bí pontjában megteremtett különleges elbírálás szűnjön 
meg s mindenki egyenlően legyen adóztatva.

Felhívom azonban a figyelmet arra, hogy egy
magában a 256. § b) pontjának hatályon kívül he
lyezésével előálló fél ‘adó többlet még nem lesz 
elegendő a szórványkérdés és illetve a 13. §-ban 
adott tervezet alapján most már a missziói egyházak 
fentartására, hanem feltétlenül szükséges a fent már 
hivatok közleményben javasolt ú. n. szórványadó 
bevezetése, valamint a zsinati javaslat által is ho
norált közalapi juttatás is.

*

A javaslat 16. §-a szabályozza az egyházközségek 
területi viszonyainak rendezését. Úgy hiszem, nem kell 
külön hangsúlyoznom, hogy a fent előterjesztett ja
vaslatom, az E. A. 32. §-ának kihagyása ezen sza
kaszban találja indokolását.

E szakasz kimondja, hogy azon anyaegyházköz
ségek, melyek népességi vagy anyagi erötlenedés 
miatt lelkészi és tanítói állások fentartására képte
lenekké váltak — más, szomszédos anyaegyház
községekkel összevonatnak, mint leány- vagy fiók- 
egyházközségek, esetleg szórványok. Mindenek előtt 
a fent már kifejtettek alapján a leány- és fiókegy
házakra vgló utalás kiihagyandó. Ettől eltekintve a 
rendelkezés ebben az alakjában nem maradhat meg, 
mert nem ad semmi közelebbi meghatározást, vagy 
útmutatást a tekintetben, hogy az elerőtlenedés ténye, 
a szétosztás módozata ki által s illetve melyik ha
tóság által állapíttatik meg és vitetik keresztül. Fel
hívom a figyelmet arra, hogy a mai viszonyok között 
e szakaszba kapaszkodva igen sok egyházközség 
kész lesz arra, miszerint megállapítsa önmagáról:

nem képes lelkészt vagy tanítót fizetni, már csak 
azért is, hogy ezzel egyházadóját csökkentse. Feltét
lenül szükséges, hogy az elerőtlenedés megállapítása 
tüzetesen legyen meghatározva és az egyházközség 
e címen való megszűnéséhez megkívántassék a fel
sőbb hatóságok; egyházmegye, kerület jóváhagyása. 
A szakasz tehát kiegészítendő vagy úgy, hogy az 
elerőtlenedés módozatait maga a szakasz megálla
pítja, vagy akként, hogy ezeknek részletes szabá
lyozása egyetemes szabályrendelet által rendeztetik, 
végül esetleg akként, hogy a szakasz idevonatkozólag 
utal az E. A. 319. §-ára, melyet a javaslat hatályában 
fentartott és amely idevonatkozólag elég jó rendel
kezéseket tartalmaz. *

A javaslat 16. §-ának második része megálla
pítja, hogy ha valamely egyházközség lélekszáma a 
4000-et meghaladja, úgy az egyházközség új lelkészi 
kört tartozik felállítani s egyben tartozik gondos
kodni minden lelkeszi kör önálló lelkészi gondozá
sáról. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyház- 
község minden 4000 lélek után egy lelkészi állást tar
tozik rendszeresíteni. Az elgondolás helyes és na
gyon is indokolt, azonban gyakorlatilag belátható 
időn belül nem lesz megvalósítható.

Ha a 4000-en felüli lélekszámmal rendelkező — 
sőt még inkább, ha a 10.000-en felüli lélekszámmal 
rendelkező egyházközségeket nézzük — látni fogjuk, 
hogy ezeknél csak ritka helyen van meg a minden, 
4000 lélekszám utáni lelkészi állás. A legtöbb ilyen 
nagy egyházközségben 5—6000, sőt ismerek olyan 
egyházközséget, ahol 10.000-en felüli lélekszám jut 
egy lelkészre. Hogy ez a belmisszió általában a pasz
törizálás szempontjából mit jelent, nem kell külön 
magyaráznom. És mégis kénytelen vagyok azt állítani, 
hogy ezek az egyházközségek sem a múltban, sem a 
jelenben és belátható időn belül a jövőben sem 
lesznek olyan vagyoni helyzetben, hogy ez egyébként 
nagyon is helyes és szükséges rendelkezésnek eleget 
tudjanak tenni. Nem lehet ugyanis figyelmen kívül 
hagyni azt, hogy ezek a nagy egyházközségek a ma
guk két-három lelkészét igen szépen fizetik, 4—5000 
pengő évi készpénzt, stólát és bizonyos természetbeni 
járandóságokat. Ezek az egyházközségek ugyanilyen 
fizetéssel'még két lelkészt természetesen nem bír
hatnak el. Ezért van az, hogy már a múltban is, 
midőn az egyházi felsőbbség reá akarta szorítani az 
ilyen egyházközségeket újabb lelkészi állás szer
vezésére, ez a hívek részéről mindig a legnagyobb 
ellenkezésre talál. Nyilvánvaló, hogy ezeken a he
lyeken tisztán és kizárólag pénzkérdésen fordul meg 
a rendezés. Azt hiszem, e kérdést így, ahogy a hi
vatott szakasz beállítja, megoldani nem lehet, éppen 
az anyagiakra való tekintettel. Helyesnek tartanám, 
ha a szakasz idevonatkozó része kiegészíttetnék azzal, 
hogy a rendelkezés keresztülvitelének, módja és élet
beléptetési időpontja vagy bizassék reá az egyes 
kerületek presbitériumára, avagy tereitessék sza
bályrendeleti útra. Ezt azért tartom szükségesnek, 
mert mint fentebb is kifejtettem, egyetlen egy egy
házközség sincs, amely a többi lelkészekével azonos 
fizetéssel újabb lelkészi állásokat tudjon megszer
vezni. Bizonyos az is, hogy az államhatalom a mai 
nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel belátható 
időn belül nem lesz hajlandó az e címen előálló 
hirtelen lelkészszaporulathoz a kiegészítést megadni.

Oly megoldást kell tehát találni, mely az állam 
segítsége nélkül, de egyben az egyházközségek lé
nyegesebb megterhelése nélkül oldja meg a kér
dést. Erre egyetlen mód az, hogy a^ ilyen nagy lé
lekszámú és kevés, de jól fizetett lelkészi állással 
bíró egyházközségekben valamely lelkészi állás meg- 
üresedése esetén az a 4—5000 pengős fizetés ketté 
osztandó és az így nyert két fizetésre két állás 
szervezendő és töltendő be. Valószínűnek tartom, 
hogy a mai nehéz elhelyezkedési lehetőségek mellett 
szívesen fog vállalkozni akármeíyik tehetségesebb 
és kiválóbb fiatal lelkész arra, hogy ezen egyház- 
községekben lelkészi állást vállaljon.
(Folytatjuk.) Dr. Bencziir Vilmos.
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Luther és a zene.
(Folytatás.)

A zene iránti határta lan  szeretete csendül 
ki asztali beszédeiből és egyéb nyilatkozataiból.

»A zene Istennek egyik legszebb és leg
fenségesebb adománya. A Sátánnak nagy el
lensége, mert azzal űzzük el a gonosz gondo
latokat. Az ördög ki nem állhatja. A zene 
messze űzi a lelki gondokat, amint ezt Saul 
példája is mutatja. A királyok, fejedelmek, 
urak egyik gondja legyen a zene és általában a 
művészetek felkarolása. A magánemberek, ha 
még úgy szeretik is a művészeteket, nem ké
pesek azokat fenntartani.«

»A búsongó szivnek a legjobb orvossága 
a zene, az vidámítja meg a szívet.«

»A zene fegyelmez is, az embereket szelí- 
debbekké . és erkölcsösebbekké teszi.«

»Ha a mi Urunk Istenünk m ár e földi 
életben, amely csupa nyomorúság, ilyen dicső 
ajándékot ad nekünk, mire szám íthatunk az 
örök életben, amely maga a tökéletesség és 
boldogság hazája.«

»A zenét mindenkor igen szerettem. Aki 
a művészethez ért, az jó és mindenre alkalmas 
ember. A zenét szükséges az iskolában művelni. 
A tanítónak tudnia kell énekelni, különben rá  
sem nézek. Papnak sem való az, aki előbb 
nem tanítóskodott.«

»A zene Istennek szép adománya és kö
zeli rokon a teológiával. Én az én kis zenei 
ügyességemről a világ minden kincséért le nem 
mondanék.«

Természetes, hogy amikor a reformáció 
vezéralakja ilyen elragadtatással szólt a ze
néről, annak óriási gyakorlati jelentősége volt.

Luther dallamait a nép valósággal öröm
ujjongással fogadta. Villámgyorsan terjedtek el 
Luthernek az énekei Németországban, gyor
sabban, mint talán tanai. Egy spanyol szerzetes 
így írt Lutherről: »Valami csodálatos jelenség, 
hogy miként repültek ki Luthernek a dallamai 
lelkének műhelyéből és mint járták  be a h á 
zakat, műhelyeket, tereket, utcákat, mezőket,« 
Egyszerre Luther dallamaitól volt hangos egész 
Németország. Voltak, akik Luthernek még a 
nevét sem hallották, m ár ism erték énekeit.

Népdal módjára szájról-szájra szálltak e 
dalok, s mint a virágok pelyhes ernyői a ta 
vaszi szellőben ezer felé viszik az új életet 
termő m agvakat, úgy szálltak a lélek szárnyain 
e melódiák s messze földön hintették el az 
emberi szívekben az örök életnek a m agvát, 
az evangéliumot. Öregek, gyermekek, papok, 
tanítók, vándorénekesek, vándoriparosok, ta 
kácsok, suszterek voltak az új énekköltészet
nek az eszközei. Sőt még a koldusok is nagy 
érdemeket szereztek a reformáció énekeinek 
a terjesztésében. A salzburgiak panaszt emel
tek a pápai nunciusnál, hogy tehetetlenek % 
reformáció gyors terjedésével szemben, m ert 
még a házról-házra járó koldusok is az új

énekeket éneklik és terjesztik az egyház »tév- 
tanait«.

Valamely városban rájöttek a katolikusok 
arra, hogy a toronyőr is Luther-dallamokat 
fuj a vár tornyáról. Mikor látták, hogy m i
lyen feltartóztathatatlanul terjednek a refor
máció énekei, azt mondogatták: »A nép bele- 
énekli magát Luthernek a tanaiba.«

Essenben egy Tubr György nevű takács 
házánál gyermekek részéi e rendszeres ének
órákat tartottak. A szülők úgy küldözgették 
ebbe a házba gyerm ekeiket, mint az iskolába. 
Amikor vége volt a tanításnak és csapatosan 
hazamentek, hangos énekléssel vonultak végig 
az utcákon, s mindenütt, am erre mentek, te r
jesztették a reformáció eszméit.

Ahol a reformáció eszméi m ár erős gyö
keret vertek a népnek szívében, ott a kánto
rok tanították az iskolás gyermekeket az új 
énekekre. Minden egyes alkalommal átgyako
roltatták azokat az énekeket, amelyeket a leg
közelebbi vasárnapi istentiszteleten kellett éne
kein iök. A gyerm ekekkel együtt a szülők is 
m egtanulták az énekeket, úgyhogy a vasárnapi 
istentiszteleten m ár fejből énekelték. Temp
lomba a hívek énekeskönyvvel nem jártak, 
m ert szégyennek tarto tták  a templomban 
könyvből énekelni.

A reformáció énekei terjesztésének már 
senki sem vethetett többé gátat. Még a ka 
tolikus egyház is itt-ott kénytelen volt alkal
mazni Luthernek a dallamait a hívek unszolá
sára, . *

A reformációkorabeli énekköltészet Luther 
kettős lelki életének a tükre. Két jellembeli 
tulajdonsága jut benne kifejezésre: a rend ít
hetetlen bátorság, amellyel a megromlott vi
lággal állott szemben és a mély alázat, am i
kor Istennek a színe előtt állott. Erő és erő- 
telenség, férfias bátorság és gyerm eki félénk
ség, dac és mély alázat, háborúság és csendes- 
desség, indulatosság és végtelen szelídség, ezek 
azok az ellentétes momentumok, amelyeknek 
harmonikus összejátszása 'fenséges énekeit a 
korálművészet legmagasabb fokára emelte.

Amikor a reformáció egyes énekeit (pl. 
az Erős várat) hallgatjuk, a férfias, elszánt 
Luther jelenik meg előttünk, amint a worms! 
gyűlésen népek milliói nevében elhangzik a j
kán a liátor hitvallomás, »itt állok, másként 
nem tehetek, Isten engem úgy segeljen«. Más 
énekeiben (pl. Mennyből jövök most hozzátok) 
a gyerm ekded Luthert látjuk magunk előtt, 
amint otthagyja küzdelmeinek a szinterét, csen
des otthonába tér, porba omlik Isten előtt és 
imádkozik.

Luther az evangélikus egyházi énekkölté
szet. megteremtésében nemcsak közvetlenül, de 
közvetve is alkotott. M egteremtette az ének
költőknek hatalm as táborát s ezzel új korsza
kot nyitott a zene fejlődésében.

Linder László.
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Oxfordi „House-parly“ 
Budapesten.

Az .oxfordi csoport mozgalom« tagjai négy 
napos »training«-et tarto ttak  Budapesten az 
Erzsébet Sósfürdőben. A találkozó befejezése 
egy ú. n. house party« volt, melyre igen sok 
meghívót bocsátottak szét, s a közönség meg is 
töltötte a fürdő egyik termét. Nagyon kiváncsi 
tömeg volt és főleg nagyon tájékozatlan. A 
mozgalomról úgyszólván csak a »bizonyságte
vők« tudtak pozitívumot, a többiek a napilapok 
színes riportjaiból értesültek arról, hogy itt 
»csodák történnek«, ahogyan ezt cgv jólöltözött 
asszony megfogalmazta a 41-es villamoson. 
Persze nők voltak nagy többségben és érdekes, 
hogy sok fiatal. Vallásilag nagyon megoszlott a 
hallgatóság, de legtöbb volt a református, mint 
általában a methodisztikus vallási élet terén. 
Mert ha valami, akkor az oxfordizmus — me- 
thodizmus. Alig pár éves múltja van, s m áris 
csalhatatlan munkamódszere van. Esküsznek 
a Bussel-könyvre, s a gyűlés-vezető azzal szó
lította fel a »bizonyságtevőket«, hogy mondják 
el, »mit köszönhetnek a csoporttal való talá l
kozásuknak?« (!) Hogy ez egy kicsit fonák, s 
talán kicsit az egyedülüdvözítés kérdése, azt 
érezték is a szólók, s mind a Krisztussal való 
találkozásról beszélt.

A bizonyságtevések délután 3 órától 7 ó rá
ig tartottak kis szünettel. Sok vidéki ember 
beszélt, s feltűnően sok debreceni. Majdnem 
mind általánosságokban beszéltek, s talán csak 
két bizonyságtevő hatott az igazi erővel; egy 
református papné és egy debreceni paraszt em 
ber beszéde. Ez az ember a vándor prédikátor 
életét éli és valóban megrázó, szívből jött bi
zonyságot tett a Krisztus erejéről, az élő Is 
tennel való találkozásról. Nagyon sajnáltuk, 
hogy ez az igazán póz és kertelés nélküli 
beszéd éppen itt hangzott el, ez előtt a sok 
szenzációra összegyűlt ember előtt és nem va
lahol egy ébredő református egyház biblia- 
óráján, és ama kérdés is előtolakodott : m ért nem 
tud egyedül a hitvallásos egvház szolgálatába 
állani?

Ezért a kérdésért azonban haragszanak 
majd az oxfordisták. Mert hiszen azt hangoz
tatják, hogy pem akarnak szekták lenni. A 
gyűlésen azt mondta valaki, hogy »a mozga
lom az egyház terelő pulija«. De azon a gyű
lésen nem lehetett ezt elhinni. A mozgalom ta 
gokat gyűjt bizony és irodát tart fenn erre. 
Általában röpködtek a divatos jelszavak. Nincs 
vezető. Mindenki vezető. Nincs pénz, tagdij- 
szedés. Nincs adminisztráció. De persze m ind
ezek csak jelszavak, mert ezeket végrehajtani 
ők sem tudják. A gyűlés végén meg is ne
vezték az .elnöklő pesti ügyvédet, s megadták 
a címét: hozzá kell fordulni, ha valami fel
világosítást akarunk. A tagszerző iroda s a 
felvilágosító gyűléselnök bizony nem más, mint

adminisztráció. És nem szednek pénzt? De m i
ből küldték akkor szét a nyom tatott m eghí
vókat? s miből fizették a gyűlésterm et? Valaki, 
vagy valakik itten adtak, vagy adakoztak.

Még egy tanulság volt. A külföldi bizony
ságtevők és az angol »house party«-król szóló 
ismertetések sokkal meggyőzőbbek voltak, 
mint a hazaiak. Vagy nem nekünk való ez, 
vagy m áris elrontottuk. Nagyon jellemző erre 
az, hogy egy református segédlelkész (!) a kö
vetkező naiv »bizonyságot tette«. Nem akart 
feljönni a konferenciára, m ert náthás volt. De 
aztán úgy érezte, hogy mégis fel kell jönnie, s 
maga sem tudja hogy, a biciklin találta magát, 
s mire Pestre jött, elmúlt a náthája. Egy m eg
lett férfi pedig azt tartotta új élete legnagyobb 
bizonyítékának, hogy most m ár szimpatikusak 
neki a zsidók.

Gyűlés végére az összes Russel-könyvet 
(Csak bűnösöknek . . . )  eladta az iratterjesztés. 
A bibliák között tudtam  volna még választani.

Dezséry László.

•Figyelő.
Az evangélikus intelligencia egyháztársa

dalmi lapjában meg kell emlékezni arról a 
nagyszerű szellemi munkáról, melyet Gömbös 
Gyula miniszterelnök temetésén Koudela Géza 
dr. a m agyar Rádió bemondója végzett, aki 
egyébként katolikus pap. Hozzá vagyunk szok
va ahhoz, hogy színes és élvezetes riportot 
kapunk a Rádió útján, ha Koudela Géza dr. 
beszél, de ennek a világesemény-számba menő 
temetésnek pompásan sikerült helyszíni köz
vetítése különösen hálára kötelez minden m a
gyar embert, minden evangélikus vallású m a
gyart és talán m agát az evangélikus egyhá
zat is.

Koudela Géza dr. beszéde ala tt könny 
szökött minden m agyar ember szemébe, meri 
annyira tudta érzékeltetni a nemzet és leg
jobbjainak fájdalmát és gyászát, hogy aki nem 
is tartozott Gömbös Gyula politikai hívei közé, 
el kellett, hogy ismerje: itt annak az em ber
nek koporsóját állják körül, aki a legnehe
zebb időkben becsülettel szolgálta hazáját, mert 
amit ember négy év alatt csak m egtehetett, 
azt Gömbös Gyula m egtette hazájáért.

M érhetetlen értéke és jelentősége van egy 
ilyen jól sikerült rádió-riportnak nemzeti szem
pontból! De nagy a jelentősége evangélikus 
egyházi és interkonfesszionális szempontból is. 
Mert gyönyörű szavakkal kísérte az evangé
likus egyház temetési szertartásának ne
mes egyszerűségét, keresztyén vallásos m ély
ségét és a fungáló püspök szereplésének lel
keket felemelő hatását.

Amilyen szubjektív módon ki-kitört a be
mondó izzó hazafisága és m agyar lelkének igaz 
fájdalma, annyira tárgyilagos és elfogulatlan 
volt akkor, amikor katolikus pap létére egy más
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keresztyén egyház szertartását m éltatta. Ez 
is nagy érdeme a mai, nem éppen barátságos 
felekezetközi viszonyok között! ügy  érezzük, 
hogy remek helyszíni közvetítésével nagy szol
gálatot tett a m agyar nemzeti ügynek és a 
felekezeti békének is.

*

Teljessé azonban akkor lett volna ez a 
közvetítés, ha beszámolhatott volna még vala
miről, ami elm aradt.-Budapest katolikus tem p
lomaiban nem harangoztak a m agyar minisz
terelnök temetésekor, m ert evangélikus vallású 
volt. Igaz, hogy mi akár száz példát is tudunk 
felhozni arra , hogy vidéken a katolikus plé
bános temetésekor az evangélikus templom h a
rangjai is megszólalnak, de most éppen ennek 
az ellenkezőjét kaptuk. A temetési menet 
ugyanis csupán két templom előtt haladt el. 
Az egyik volt a Bazilika. Tizenkétóra után hét 
perccel ért a koporsó előtt menő evangélikus 
papság a Bazilika elé. Hallottuk m ár mesz- 
szebbről a harangszót és term észetesnek talá l
tuk. Mikor azonban két percnyire voltunk a 
Bazilikától, a harang elhallgatott, m ert hiszen 
déli harangszó volt csupán. Elism erjük, hogy 
a véletlen tette ilyen feltűnővé az elhallgatást, 
de kétségtelenül éppen olyan kínosan érin tett 
mindenkit, m int 1927. novemberében, a Kos- 
suth-szobor leleplezésekor, amikor szintén egye
dül a katolikus egyház koszorúja m aradt el a 
szoborról. Nagyon sajnáljuk, hogy így történt.

Az evangélikus templomok harangszavából 
a Rákóczi-úti templomé m aradt meg a részt
vevők emlékezetében, amelyik m ár akkor fo
gadta a menetet, mikor az befordult a N agy
körút kereszteződéséből. Ebből nyilvánvaló, 
hogy ha nincs útközben evangélikus templom, 
egyáltalán nem találkozott volna a temetési 
menet harangszóval, megint csak a m agyar 
keresztyén testvériség szégyenére, hogy az 
még a koporsónál sem tud illendően találkozni.

A zsinati javaslat alkotmány- 
jogi és közigazgatási részéből.

I. FEJEZET.
A magijai országi evangélikus eggház fogalmának 

meghatározásáról.
1- §•

A magyarországi evangélikus egyházat, melyet 
ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyháznak is 
neveznek, híveinek összessége, mint közös vallásgya
korlat végett közjogilag szervezett testület alkotja. 
A magyarországi evangélikus egyházat a más or
szágokban lévő evangélikus egyházakkal a hit és 
lélek kapcsolata fűzi egybe, a más országokban élő 
magyar evangélikus egyházakkal pedig a lelki kö
zösség.

Más országok területén lévő evangélikus egyházi 
szervezetek csatlakozása kérdésében az egyetemes 
közgyűlés határoz.

Az 1891—1894. évi zsinaton alkotott Egyházi Al
kotmány (a jelen törvényben röviden E. A) 1. §-a 
hatályát veszti.

II. FEJEZET.
Az állá mi hatóságok segédkezess.

2- §•
Amennyiben az egyházi szervek saját hatáskö

rükben hozott szabályaikat, határozataikat s ítéle
teiket önkormányzatuk keretében nem foganatosít
hatnák, minthogy az egyház önkormányzati joga, 
intézményei és törvényei az állam oltalma alatt 
állanak, azok végrehajtása végett jogosítottak az 
egyházi törvényben megjelölt esetekben az állam 
hatóságainak segédkezését és eljárását igénybe venni 
(jus advocatiae).

3. §•
Az állam segédkezése és eljárása az országos 

törvények által megszabott keretek között igény- 
bevehető:

a) az egyházi törvények és törvényes szabály
rendeletek alapján az illetékes egyházi hatóságok 
által törvényes hatáskörükben jogerős határozattal 
kirótt egyházi és iskolai adó, országos közalapi, 
nyugdíj és gyámintézeti járulék, szolgálmányok, tar
tozások és az egyházi bíróságok törvényes hatáskö
rében hozott jogerős ítéleteivel kiszabott marasz
talási összegek és pénzbüntetések biztosítása és be
hajtása céljából;

b) az egyházi hatóságok és bíróságok által egy
házi tisztviselőnek hivatalába behelyezése, felfüg
gesztése, hivatalvesztése, vagy állásába visszahelye
zése, valamint az alkalmazottak élbocsátása iránt 
hozott jogerős határozatnak, ítéletnek és intézke
désnek bármelyik fél ellenszegülése esetén végre
hajtása céljából;

c) az egyházi bíróságok által megidézett, de meg 
nem jelent, vagy vallomást tenni s azt esküvel, 
esetleg fogadalommal megerősíteni vonakodó tanú 
és szakértő kihallgatása és megesketése céljából;

d) az egyházi hatóságok és bíróságok tagjainak 
és kiküldötteinek ily minőségükben való eljáró ukban 
karhatalommal megvédelmezése céljából.

Az a), b), o), d) pont esetén az elsőfokú egyházi 
hatóságok az állami, törvényhatósági, vagy községi 
közigazgatási hatóságok eljárását közvetlen megke
resés útján veszik igénybe. Sikertelenség esetén az 
egyházmegyei elnökség intézkedés végett a megke
resett hatóság felügyelő hatóságához fordul.

Az elsőfokú hatóság mulasztása vagy késedéi- 
mezése esetén annak e jogait a közvetlenül felettes 
egyházi hatóság gyakorolja.

A biztosítás és behajtás céljából kimutatott össze
gek valódiságát és fennállását az esperes igazolja.

Egyházi bírósági ítélettel kimondott marasztalás
nak, vagy pénzbüntetésnek az a) pont szerinti vég
rehajtása iránt, valamint a c) pont esetében az első 
fokon eljáró egyházi bíróság elnöksége az állami ha
tóságokat közvetlenül keresi meg, sikertelenség esetén 
pedig a megkeresett hatóság felügyelő hatóságánál 
tesz panaszt. I

Az állami hatóságok a megjelölt esetekben az 
eljárást kötelesek az országos törvények korlátái kö
zött teljesíteni; az egyházi határozat és ítélet érdemi 
részét nem vizsgálhatják felül, csak abbó[l a szem
pontból, vájjon az az ügy, amelyre a határozat, vagy 
ítélet vonatkozik, az eljárt egyházi hatóság ügykörébe 
tartozik-e, s hogy a határozat, vagy ítélet alakilag 
jogerős-e.

Az államnak itt tárgyalt segédkezése és eljárása 
s a végrehajtásnak a hatósági közegek által való 
foganatosítása csak az ebben a §-ban meghatározott 
esetekben és terjedelemben van biztosítva.

Az E. A. 5- §-ának második bekezdése, továbbá
6—8. §-a hatályát veszti.

III. FEJEZET.
Az eggházi szervezet általánosság rw.

4. §.
A magyarországi evangélikus egyházban a ha

talom forrása az egyházközség, vagyis az egyház- 
megyei, egyházkerületi s. egyházegyetemi hatóságok-
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nak, valamint a zsinatnak tagjai is az egyházköz
ségeknek, vagy rríás erre jogosult testületeknek vá
lasztottal és ekképpen az evangélikus egyháznak mind 
törvényhozása, mind kormányzata az összes jogosult 
egyháztagok közrehatásának kifolyása.

Az E. A. 9 és ti. $-a hatályát veszti.
5. §.

A közigazgatás szervei a következők:
a) az egyházközségben a lelkész, ha több lelkész 

van, az igazgató lelkész, a felügyelő, az elnökség, az 
egyházközségi presbitérium s ott, ahol vaa, az egy
házközségi képviselőtestület, végül a közgyűlés;

b) az egyházmegyében az esperes, az egyházme
gyei felügyelő, az elnökség, az egyházmegyei pres
bitérium és a közgyűlés;

c) az egyházkerületben a püspök, az egyház
kerületi felügyelő, az elnökség, az egyházkerületi 
presbitérium és a közgyűlés;

d) az egyházegyetemnél az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő, az egyetemes presbitérium és 
a közgyűlés.*

IV. FEJEZET.
A vall ás tani tó lelkész', intézeti lelkész es ni. kin. 

honvédségi lelkész.
6. § .

Az egyházközség és missziói egyházközség lel
készén kívül önálló lelkészi tisztséget tölt be a 
vallástanító lelkész, az intézeti lelkész és a m. kir. 
honvédségi lelkész.

Az önálló vallástanító lelkész, akit az egyház, 
illetőleg egyházi hatóság, állami, törvényhatósági, 
vagy községi középfokú, vagy népiskolában a vallás
tanítás önálló végzésére rendszeresített állásban al
kalmaz, — akár az egyháztól, akár mástól kapja 
javadalmazását — ahhoz az egyházmegyéhez tartozik, 
amelynek területén működik. Az egyházhoz való jog
viszonyait az illetékes egyházkerület szabályrende
letben szabályozza.

Intézeti lelkész az, akit az egyház, vagy valamely 
egyháztársadalmi egyesület vagy szervezet, továbbá 
az állam, törvényhatóság, község, vagy alapítvány 
által fenntartott intézetnél — nevezetesen diakonissza
intézet, árvaház, kórház, szeretetház, javító- és le
tartóztató intézetnél — a hívek lelki gondozására és 
vezetésére, missziói munkára vagy egyházközigaz
gatási feladatok végzésére önálló hatáskörrel, rend
szeresített álláson az egyházi hatóság hozzájárulásával 
alkalmaznak.

Az intézeti lelkész szolgálatának egyházi vonat
kozásai tekintetében ahhoz az egyházmegyéhez tar
tozik, amelynek területén az intézet van. Ha az intézet 
több egyházmegye területén működik, az egyházmegye 
illetékességet az egyházmegyei presbitérium állapítja 
meg. Jogviszonyait az illetékes egyházkerület sza
bályrendeletben szabályozza.

Az intézeti állás szervezéséhez az illetékes egy
házmegye és egyházkerület hozzájárulása szükséges.

A vallástanítót és az intézeti lelkészt tisztségébe 
az esperes vagy megbízottja iktatja be.

7- §•
A m. kir. honvédségi lelkész a m- kir. honvédség 

protestáns vallású tagjainak egyházi szervezetében 
végez lelkipásztori munkát; szolgálatára az erre 
vonatkozó külön szabályok az irányadók.

(Folytatjuk.)

* Az egyeztető bizottság véleménye szerint az 5. 
§ kihagyandó lenne. Ha mégis megmarad, jogászi 
szempontból aggályok vannak a teljesség tekinte
tében.

H Í R E K .

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI VASÁRNAP.
Máté ev. 9:1—8.

Minden betegségnél nagyobb teher az emberen 
bűneinek nyomorúsága. Jézus számára azonban sem a 
bünbocsátás, sem pedig a gyógyítás nem probléma. 
A bünbocsánatot azonban fontosabbnak tartja, mert 
míg a testi gyógyítás csak e földi életre, addig 
a biínbocsánat az örök életre szóló gyógyítás.

Mind a betegség, mind a bűn, változás az előbbi 
életállapothoz mértén. Mássá lett az élet, mint 
előbb volt. De míg a betegségből van visszatérés ter
mészeti úton is az egészséges életállapotba, addig 
a bűnből nincsen soha. A bűn miatt megváltozott 
életet csak Isten teremtő hatalma tudja visszaállítani 
azzal, hogy nem csak megbocsátja, hanem el is törli 
az elkövetett bűnt.

Jézus mikor itt járt, gyógyított és bűnt törölt el. 
De a mi számunkra az a nagy vigasztalás, hogy az 
»ember fiának« nem csak akkor volt, hanem ma is 
»van hatalma a földön bűnöket megbocsátani«. Mert 
Jézus Krisztus, tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz . . .

— Gömbös Gyula temetése. Magyarország minisz
terelnökének temetése október 10-én országos gyász 
és rendkívüli méretek között folyt le. Alkotó életének 
delén történt korai halála és államférfiúi nagy ké
pességeinek elismerése a külföld gyászát is kivételes 
módon juttatta kifejezésre. A velünk barátságos ál
lamok részvéte és képviseltetése kétségtelenül meg
mutatta, hogy ő mennyi megbecsülést szerzett és 
őrzött meg hazánknak. Temetésén D. D. Raffay 
Sándor egyházunkhoz, nemzetünk veszteségéhez és 
magyar keresztyénségünkhöz méltó beszédet mon
dott. A temetési menetben 47 evangélikus lelkész 
vett részt az országházból a Kerepesi temetőig két 
óra hosszáig tartó úton. Egyházi énekkarunk szépen 
szerepelt. A külsőségekben is impozáns és a gyász 
bensöségében is őszinte részvét emlékezetessé teszi a 
temetést mindazoknak, akik látták vagy helyszíni 
közvetítésben végighallgatták. — 11-én, vasárnap dél
előtt a budafoki egyházközség is gyászistentiszteletet 
tartott a miniszterelnöknek, mint az egyházközség 
örökös tiszteletbeli felügyelőjének elhunyta alkalmá
ból. Megjelentek özv. Gömbös Gyuláné leányával és 
két fiával, valamint Budafok m. város polgármes
terének vezetése alatt a képviselőtestület tagjai s 
az összes hatóságok és egyletek vezetői. A gyász
istentiszteletet Petrovics Pál helyi lelkész tartotta.

— Lelkészavatás. D. D. Raffay Sándor október 
14-én Winkler Lajost a Deák-téri templomban lel
késszé szentelte és a makói gyülekezethez rendelte.

Lelkészválasztás. A gödöllői egyház közgyűlésén 
nagy többséggel Erős Sándort, a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület munkája révén országszerte ismert fiatal 
lelkészt választották meg a gyülekezet lelkészévé.

— Áthelyezések. D. D. Raffay Sándor püspök 
Huszák József kelenföldi segédlelkészt Szegedre, 
Kühn Ernő aszódi segédlelkészt Kelenföldre, Benkö 
Istvánt Gyulára és Miklóssy Endrét Hódmezővásár
helyre segédlelkészül helyezte. — D. Geduly Henrik 
püspök Megyer Lajos ózdi segédlelkészt a délszabol
csi misszióba missziói lelkésznek, helyére pedig As- 
bóth Lajost ózdi segédlelkésznek kinevezte.

— Az Evangélikus Nők Országos Szövetsége ok
tóber 26-án, délután 5 órakor tartja rendes közgyű-
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lését a Deák-téri díszteremben s ugyanott este 8 
órakor műsoros »Magyar est«-et rendez Pékár Gyu
lának, a Petőfi Társaság elnökének és több neves 
magyar művésznek a közreműködésével. A »Magyar 
est«-re az 1 és 2 rjpengős műsorok megváltása jogosít 
s az Est tiszta jövedelme a Szövetség nemes cél
jait szolgálja.

— D. Dr. Ihtnels Károly a lipcsei misszió igaz
gatója a misszió 100 éves jubileumával kapcsolatosan 
10 napi körutat tesz Magyarországon. — Folyó hó 22- 
én Győrött, 23-án Sopronban, 25-én Szarvason,
26-án Nyíregyházán, 27-én Cegléden, 28-án délután 
6 órakor Budapesten (IV., Sütő-u. 1. II. em. dísz
terem) 31-én Szekszárdon, 1-én Budapesten tart 
előadást.

— A Deák-téri Luther Szövetség vasárnap rend
kívüli közgyűlést tartott, amelyen D. Raffay Sándor 
püspök kegyeletes szavakban emlékezett meg a Szö
vetség volt társelnökéről, a minden jó és nemes 
egyházi, ügyben buzgó és fáradhatatlan Koós Jenő
ről. Helyére a közgyűlés egyhangúlag Dr. Brechtel 
Frigyes ny. ezredes hadbírót választotta. Dr. Brechtel 
Frigyes rokonszenves egyénisége, kipróbált példás 
egyházszeretete ígéret arra, hogy vezetése alatt a 
Szövetség tovább épül és izmosodik.

— Halálozás, özv. Stühmer Frigyemé, a Stühmer 
cukorka és csokoládégyár alapítójának özvegye, jó
tékonyságáért sokaktól áldott életét 88 éves korá
ban befejezte.

Vitéz Szentgyörgyi Kohlener Barnámé született 
Bukovszky Etelka, egyháztanácsosunk felesége, áldá
sos életének 64-ik, házasságának 48-ik évében rövid 
szenvedés után elhunyt.

Rühmann Andor, a nyíregyházi evang. népiskolák 
nyug. igazgatója, az egyházi képviselő-testület örökös 
tiszteletbeli tagja, a Kossuth Lajos ág. h. ev- gim
názium kormányzótanácsának tagja, október hó 14-én, 
életének 82-ik évében az Urban csendesen elhunyt.

— Nyíregyháza. Az egyházközség temploma 150. 
évfordulóját október 24-től november 1-ig terjedő 
Evangélikus Hét gazdag müsorú ünnepségeivel üli 
meg.

— Eger. Az evangélikus missziói egyházközség 
imaterem és lelkészlak céljára egy házat vett.

— A női diakónia 100 éves jubileumán 10.000 
résztvevő jelent meg Kaiserswerthben.

— Gödöllőn vallásos estélyt rendeztek október 
11-én. A hívek megtöltötték a templomot. Kelló 
Gusztáv adminisztrátor-lelkész tartott előadást »A 
németországi keresztyénség harca az újpogányság
gal szemben« címmel. Garatzi Imre rgf. lelkész imád
kozott. Nagy sikerrel szerepelt a kelenföldi 12 tagú 
női kórus Weltler Jenő vezetésével, aki orgona
számokkal is szerepelt. Horváth Endre énekszámai 
egészítették ki a vallásos estély programmját.

A Keresztyén Igazság októberi száma a kö
vetkező tartalommal jelent meg: Kiss Jenő elmél
kedése, Kincseink rovatban: Orvosság a halál ellen, 
Urbán Ernő: A reformáció üzenete ma, Prőhle Henrjk: 
Egyháziasság, Sólyom Jenő: Család és vallástanítás. 
Gazdag a Krónika, Széljegyzetek rovata.

— Imé az ajtó előtt állok és zörgetek. . .  A Fébé 
1937. évi tömbnaptárának a hátlapján olvassuk ezt 
az Igét;, s ezt a izörgetést akarja kifejezésre juttatni a 
hátlap rajza is; azt, hogy az ajtó előtt álló és zörgető 
Megváltó hozza el házainkba a fényt és világosságot 
a sötét éjszakában. A naptárnak az esztendő minden 
napjára szóló rövid elmélkedései, apró történetei, pél
dái és hasonlatai, keresztyén hitéletünk gyakorlásában 
akarnak segítségünkre lenni. A naptár már megjelent 
és megrendelhető a Fébé evang. könyvkereskedésben, 
Budapest, VII., Damjanich-u. 25-a. Ára hátlappal 
1.40,hátlap nélkül 1.20, könyvalakban 1-60. Viszont
eladóknak 25o/o engedmény.
Fébé Lvengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

MEGHÍVÓ
az Országos Luther Szövetség 1936 október hó 27 
napján délután 4 órakor Budapesten az evangélikus 
leánygimnázium dísztermében (IV., Sütő-u. 1. sz.) 

tartandó
rendes országos közgyűlésére.

T á r g y s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó.
2. Az évi jelentés letárgyalása.
3. A számadások megvizsgálása.
4. A költségelőirányzat megállapítása.
5. Alapszabálymódosítás.
6. Választások.
?. Indítványok letárgyalása.

A Luther Szövetség Országos Választmánya.
MEGJEGYZÉS. A közgyűlés tagjai indítványaikat 

írásban a közgyűlés előtt legalább 7 nappal az il
letékes egyházközségi, kerületi, vagy országos szer
vezet elnökéhez kötelesek benyújtani. (Alapszabályok 
16. §. 5. pontja.)

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok. Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z A K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- ós ércöntöde, harangi elszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek. 
Fordította Dr. Vető Lajos. Megjelenik november 
havában. Bolti ára P 2.80, előfizetési ár október 25-ig 
P 2.40. Előfizetéseket kér: Scholtz Testvérek könyv- 
kereskedése, Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21. sz.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

Budapest, Vll., Darajanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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S Z Á M A D Á S  É S  T E R V E Z É S.
Az egyházi közigazgatás különböző foko

zatainak évi közgyűlései elsősorban mindig 
számadó jelleggel bírnak. — Egy esztendő vég
zett munkái, eredm ényei összefoglalódnak, je 
lentések mondják el, hogy mi és m ennyi tö r
tént az egyház életében? Egyházközségek, egy
házmegyék és egyházkerületek számadásai 
gyűlnek így egybe és az egyetemes közgyű
lésen összesítve adnak képet országos evan
gélikus egyházunk életének egy-egy eszten
dejéről.

Kétségtelenül szükség van ezekre a  szám
adásokra és sok tanulságot találhatunk bennük. 
Talán nem is lehetne a  legközelebbi jövendő 
m unkaterveit, irányait és irányítását á ttek in 
teni és elhatározni, ha ezek a beszámolók és 
tanulságaik hiányosak volnának. Érdekes azon
ban m egállapítani azt, hogy újabban mind erő
sebben ismétlődnek oly megjegyzések, amelyek 
részletesebb, pontosabb és tervszerűbb prog- 
rammot kívánnak. Ezekben a megjegyzésekben 
bizonyos m értékű kritika  van az eddigi mód
szerrel szemben és habár helyeslik az egészen 
részletes beszámolásokat, keveslik a m unka
tervek és programmok részletességét.

Érdekesen kapcsolódnak itt a magasabb 
fokú egyházi gyűlések életébe a különböző és 
országos vonatkozású egyháztársadalm i egye
sületek és intézmények. I tt  általánosságban ke
vesebb beszámolót, több Ígéretet és több prog- 
rammot kapunk. A lelkészek egyesülete, a pap- 
nék egyesülete, a nőegyesületek, a tanító- és 
tanáregyesület, nem különben az Országos Lu
ther Szövetség tagjai és vezetői annyira benne 
élnek az egyházi és gyülekezeti élet m indennapi 
változásaiban, hogy nagyon érzékenyek a fel

merülő szükségletekkel szemben. Majdnem azt 
lehetne mondani, hogy az egyházi közgyűlések 
term észetük szerint inkább beszámolók és az 
egyesületi beszámolók inkább tervezések.

M ilyen jó volna ezt a kettőt kölcsönösen 
egyesíteni: az egyesületeknek több eredm ényről 
beszámolni és az egyházi közgyűléseknek több 
konkrét tervet és program mot nyújtani. A 
reformáció egyházainak ugyanis történeti 
jellemvonásuk volt az, hogy frissen és elevenen 
vették észre a konkrét feladatokat és késleke
dés nélkül igyekeztek azoknak megfelelni. Szel
lemi előljárás volt ez és ezt semmiképpen sem 
volna szabad elhalványítani vagy veszendőbe 
engedni. Bárm ennyire lejárták is m agukat a 
m egvalósíthatatlan programm-adások, ugyan
annyira szükséges m aradt a megvalósítható 
programmok áttekintése, m egállapítása és be
osztása. Hogy csak egyetlen példát említsünk, 
a Dunántúli Belmissziói M unkaprogramul fé
nyesen igazolja azt, hogy mit jelent a m unka
erők céltudatos beosztása és kifejtése még a 
távolabb látszó egységes eredm ények elérése 
szempontjából is.

Az Egyetemes Közgyűlés hete érdekesen 
összehozza országos egyházunk minden k é r
dését, de összehozza egyesületeinket is. Adva 
van tehát a kölcsönhatás lehetősége. Nagyon 
szeretnénk, ha az Egyetemes Közgyűlés h ig
gadt tárgyilagossága hatással volna az egyesü
letek munkaereclményeinek szigorú m egállapí
tására, viszont a bennük található lendület és 
tervezési készség szelleme bátrabbá tenné 
az Egyetemes Közgyűlés munkaprogram mot 
nyújtó, tervező szándékait.
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H í v u n k  t i t e k e t  
e v a n g é l i k u s o k  !

(E címmel a Református Élet legutób
bi, október 17-i számában meleghangú 
cikk jelent meg a szerkesztő: Muraközy 
Gyula tollából. Szavaiban őszinte test
vérszeretet van, melyet őszinte örömmel 
fogadunk és viszonozni akarunk. Lelkész
egyesületi közgyűlésünkön e felhívásra 
testvéri szívvel fogunk választ adni. De 
addig is egyházunk vezetőinek és tag
jainak figyelmébe és szeretetébe ajánljuk 
e cikk szavait és jóleső indítékait.)

A magyar bel missziói előadók konferenciájára 
kedves vendég érkezett: Meg er osztrák evangélikus 
lelkész, aki az ausztriai evangéliumi, kereszt alatt 
görnyedő egyházak tusakodásait és reménységeit mon
dotta el. Egy másik külföldi vendégünk, a ma élő 
református teológusok legkiemelkedőbb alakja, Barth 
Károly, előadásában a német egyházi harcok egyik 
hatásaképpen azt mutatta fel, hogyan ragadta meg 
mindegyik evangéliumi egyház még erősebben a sa
ját hitvallását és hogyan jött külön-külön hitvallásával 
egészen közel egymáshoz. Boegner Márk, a francia 
protestáns szövetség elnöke ugyancsak arról beszélt 
Magyarországon, hogy egy olyan énekeskönyvet ké
szítenek a francia protestánsok, amelyet minden 
evangéliumi egyház egyformán használhasson. A mai 
számunkban számot adunk dunántúli kicsiny egy
házaknak vállvetett munkájáról, amellyel evangéli
kusok és reformátusok közösen hordják a közös 
templom fundamentumához a téglákat.

A magyarországi református és evangélikus egy
házak egy időben, az ötvenes évek táján, az akkori 
korszak teológiai liberulizmusának indítására össze
olvadásról álmodoztak. Ma már világosan látható, 
hogy a református és evangélikus egyház két külön 
letkiségií gyermeke a reformációnak. — Hiába ven
nének magukra egyforma palástot, lelki uniformist, 
személyiségük más és más vonásokat ragyogtat elő. 
Éppen ezért nem elégséges az együttmilködés, vagy 
az az egymás mellett sokszor ' közönyösen való 
munkálkodás, amelyik a magyar protestantizmus két 
nagy testvér egyházát ma jellemzi. Közös történelmi 
szenvedések tájékairól érkeztünk. Közös ellenségek 
es próbáltatások várnak ránk. Közös szolgálata van 
a magyar protestantizmusnak a nemzet életében. A 
fekete gondolat forradalmakat előhívó csökönyössé
gével szemben a haladásnak, a társadalmi átformá
lódásnak lelkiismereti szava kell, hogy legyen a 
protestantizmus. A vörös gondolat romboló és min
dent megemésztő tüzévei szemben szent és áldott 
százados kincsek örizöje a protestantizmus. Konzer
vatív forradalom, amelyik mindig visszafordul a leg
mélyebb forrásaihoz az emberi életnek, az Isten 
Igéjéhez. Jó volna, ha minden városban és faluban, 
de minden egyházkerületben komoly mérlegelés tár
gyává tennénk, hogyan lehetne reformátusoknak és 
evangélikusoknak, lelkipásztoroknak és presbiterek
nek, vezetőknek és híveknek közelebb jönni egy
máshoz. A reformátusok vezéreinek kellene, mint 
az erősebb testvér szóló ajkának, kiáltani: keresünk 
titeket evangélikusok. Egészen bizonyos, hogy alkal
masak az idők ennek a nagy testvéri közösségnek a 
megépítésére. El fog jönni az idő, lehet, hogy nem 
is olyan messze van, amikor Róma sok helyen fel
függeszti a maga háborúságot és gyülölséget teremtő 
kánonait és az egész civilizációt fenyegető új lel
tárjárással szemben hívogatni fogja azokat a pro
testáns milliókat, amelyek ellen most a legádázabb 
harcot harcolja. Addig azonban, amíg ez megtör
ténik, a reformáció népe álljon csatarendbe és ta
lálja meg egymást. Szeretnénk, hogyha a kis du
nántúli falvak népe példaadására megindulna egy 
új magyarság lelkiháznak az építése azzal, hogy 
evangélikusok és reformátusok közösen helyezik hitük 
szikláját egymás mellé, hadd épüljön rá a jövendő.

Néhány szó a konfirmációról.
A MELE munkaprogrammjának végrehajtásával kap

csolatban az érdeklődés igen nagy mértékben a kon
firmációra terelődött. A papi értekezletek egymás
után foglalkoztak a konfirmálás és a konfirmálásra 
való előkészítés problémáival, úgy, hogy az utóbbi 
hónapokban egyházunknak ez a fontos ügye az 
evangélikus közvélemény figyelmének a középpont
pontjába került. A cél: a konfirmálás szertartásának 
és a konfirmálást megelőző tanításnak egységes ren
dezése. Ez pedig meggyőződésünk szerint az evan- 
géliikus konfirmáció elvi kérdéseinek tisztázását 
sürgeti.

I.
Először is minden szépítgetés nélkül meg kell 

állapítanunk, hogy evangélikus egyházunknak az egész 
földkerekségen egyik legnyilvánvalóbb ínsége éppen 
a konfirmáció-praxisában van, mert az evangélikus 
egyházban mind a mai napig nem lehet beszélni a 
konfirmációra vonatkozó egységes tanításról. A kon
firmációról való minden egyes — különböző — fel
fogás mögött egy-egy egészen sajátos egyházfogalom 
él és hat, amely szükségképpen alakítja ilyennek 
vagy olyannak a konfirmáció szertartásának és vele 
együtt a konfirmandus-oktatásnak egész rendjét.

Mindenütt, ahol a konfirmációban az »egyházi 
nagykorúság« elérését látják, ahol a »vallásos-erkölcsi 
felelősséget« hangsúlyozó eskü alapján történik meg 
a konfirmandusoknak a »teljes jogú« keresztyének 
soraiba való »felvétele«, — ott a racionalizmus meg- 
üresített egyházfogalma és szekuláris »konfirmáció«-ja 
van érvényben, amelyben tulajdonképpen semmi se 
történik (az Isten részéről sem, a konfirmandusok 
részéről sem, a gyülekezet részéről sem!), hanem 
csakis egy magától értetődő, természetes folyamat 
(a felserdülés) nyer »hangulatos« .és »megható« ün
nepélyes kifejezést a nyárspolgári protestantizmus 
szellemében.

Mindenütt, ahol a konfirmációban a »keresztség- 
ben kötött szövetség ünnepélyes megújítását és meg
erősítését« látják, ahol a keresztség szentségének 
kisebbítésével a konfirmandus-gyermek — tehát az 
objektum! — lesz szubjektummá és lép az Isten 
helyébe, hogy érvényességre juttassa a »keresztség- 
beli szövetséget« a lelkében végbemenő szubjektív fo
lyamattal, — ott a pietizmus individuális egyház
fogalma és szubjektív »konfirmáció«-ja van érvényben, 
amelyben a »fogadalom« és a »hívők közösségébe 
való felvétel« a lényeges, hiszen az egész aktus tu
lajdonképpen a »megtérés« látható kifejezése, sőt ün
nepélyes végrehajtása abban a szellemben, amelyik 
olyan jellemzően mondatja a konfirmáltakkal, hogy 
»én« ekkor és ekkor »konfirmáltam«.

Legtöbbször ennek a kétféle felfogásnak az ösz- 
szekeveredése érvényesül egyházunk megromlott kon
firmáció-praxisában, amelyben így a legkülönnemübb 
elemek kerültek egymás mellé.

Az evangélikus egyházi (lutheri) felfogás szerint 
a konfirmációban Isten cselekszik, ő a cselekvő, 
ajándékozó alany, — a konfirmandus pedig az el
fogadó, aki kap és mindannak az ereje, amit a 
konfirmandus »cselekszik« (hitvallás!), teljesen at
tól függ, amit az Isten kezéből kap a Szentlélek 
kegyelmi ajándékaként.

Ha a lutheri reformáció nem is ismerhette el a 
középkori egyház szentségnek deklarált (Florentinum, 
1439) konfirmációját igazi szentségnek, hitvallásunk 
(Apologia VII :6.) a »rítus a patribus acceptus«-ok 
sorában említi és mint ilyenben a legtöbb evangélikus 
konfirmáció-rítus (így mindjárt az első, az 1534-ből 
való Liegnitz-i rendtartás is!) az ősegyházi tradíció
val egyetértőén nagy jelentőséget tulajdonít a kéz- 
rátételnek, amely mellett a keresztyén igazság is
merete felől meggyőződő vizsgának (Glaubensexamen) 
és hitvallásnak ugyancsak nagy jelentősége lesz az 
első úrvacsorával kapcsolatosan valamennyi lutheri 
konfirmáció-rendtartásban.
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A lutheri reformáció századában az evangélikus 
konfirmáció objektív, szakramentális jellegét (annak 
pasztorális és katechetikai jelentőségével együtt!) 
legerősebben a Hessen—Cassel-i (1539) konfirmáció
rendtartás domborította ki, amelyben az evangélikus 
konfirmáció következő lényeges mozzanatai vannak 
meg organikus egységben: a) a növendék-keresztyé
neknek az igaz hitbeli ismeretük felől való meg
vizsgálása, b) a hitvallástétel, c) a Szentlélekért kö
nyörgő imádság, d) a konfirmálás kézrátétellel és e) a 
föistentisztelet keretében az első communio. Az utób
binak a jelentőségénél fogva érthető, hogy pl. a 
lauenburgi (1585) rítus magát a sacramentum commu- 
nionisben való részeltetést nevezi sacramentum con- 
firmationis néven.

A konfirmációt meggyőződésünk szerint igen he
lyesen igyekeztek meghatározni a XIX. század nagy 
lutheránus teológusai az »Ordination zum christli
chen Laiendienst«, illetve »Eintritt in die militia 
Christi« fogalmával. — A konfirmációban a hitvalló 
keresztyénségre nyerünk az isteni kegyelemben meg
erősítést a Szentlélek ajándékaival!

II.
Az evangélikus konfirmációban — mivel nemi 

hangulatos, jelképes szertartás (inanis umbra), ha
nem objektív és reális egyházi (szakrameritális-paszto- 
rális-katechetikai) cselekedet, nem fordulhat elő sem
miféle üres ceremónia, tetszetős-hangulatos szertartás 
vagy »szereplés«, hanem csakis isteni realitás és 
az, amit ennek hatalma az egyház imádságos életé
ben teremtő erejével létrehoz.

Az evangélikus konfirmáció természetéből követ
kezik, hogy az Úrvacsora élvezésének azonnal kell 
követnie a konfirmáció tényét, tehát ez legalkal
masabban a genuin keresztyén (evangélikus-lutheri) 
föistentisztelet organizmusába illeszkedik be, amely
ben a prédikáció után és a liturgia szentségi része 
előtt van helye. (V. ö- Dr. Vető Lajos »A kon
firmálás« c. tanulmányát a »Lelkipásztor« f. évi 11—
12. számában, i. m. 353—364. 1.)

A konfirmáció — mint a megdicsőült Krisztus 
királyságának realizálódása az ecclesia militans éle
tében — örömünnepe a keresztyén gyülekezetnek, 
ezért legméltóbban a húsvéti örömidö valamelyik ün
nepnapján történik. Fehérvasárnap éppen úgy alkal
mas, mint pl. Rogate-vasárnap, vagy pünkösd-hétfő. 
Áldozócsütörtök ünnepén a konfirmáció esetleg el
homályosíthatja a mennybeszállás tényének üdvtör
téneti jelentőségét. — A magunkbaszállás böjti idején, 
vagy éppen virágvasárnapon tartani a konfirmációt 
csakis ennek helytelen felfogása alapján lehetséges.

A konfirmandusok normális életkorának a 12-évet 
tekintjük. A konfirmációnál nem szellemi és testi 
érettségre, még kevésbbé a nemiség (pubertás) ki
fejlődésének a megvárására, hanem inkább meg
előzésére, igazi gyermek-lelkületre van szükség a 
növendékek részéről. — Teljesen elhibázott dolog, 
ha a konfirmandusok elé túlságosan magas értelmi 
követeléssel állanak. »Megérteni« ugyan ki tudná a 
keresztyén élet és benne a konfirmáció, illetve az 
Úrvacsora szentségének misztériumvoltát?!

III.
A konfirmációra való igazi előkészület a szemé

lyes gyónás és személyes feloldozás. >
Ha a fenti értelmű evangélikus konfirmáció nemi 

is teszi feleslegessé a külön konfirmandus-oktatást, 
de nyilvánvalóan másban látja ennek az egyházi) 
oktató-munkának a lényegét és feladatát, mint a 
pietizmus-racionalizmus szellemét tükröző konfirmá
ció-praxis.

Az igazi evangélikus konfirmációra előkészítő 
konfirmandus-oktatás nem valami — az iskolai val
lástanításhoz. viszonyított —- második vallástanítás, 
sem pedig annak tökéletesítése vagy kiegészítése. 
Nem a »hit- és erkölcstani« rendszer« a fontos, ha
nem az egyház teljes kegyelmi életének a megis
mertetése és a benne való részvételre való felké

szítés! A kiindulás a keresztség szentségéből tör
ténik a legtermészetesebben. Ezzel kapcsolatban szük
séges, hogy a konfirmandus-oktatás minél előbb mejg- 
ismertesse a növendékekkel az egyházról, a Szent
lélek működéséről, a kegyelmi eszközökről (Isten 
igéjéről és a szentségekről, valamint a feloldozásról 
— absolutio) szóló tiszta evangélikus tanítást, amely
hez kell járulnia a keresztyén imádságról szóló ta
nításnak és az imádságos élet tényleges meggyöke
reztetésének, gyakorlásának. A konfirmandusok lelki 
fogékonyságát fel kell használniok a lelkipászto
roknak, hogy — jniután maguk megismerték — meg
ismertessék növendékeikkel az igazi keresztyén (evan
gélikus-lutheri, ősegyházi) istentisztelet felépítését és 
alkotórészeit.

Egészen közvetlen főcélja a konfirmandus-okta
tásnak az Ur Jézusban való személyes élő hitnek, a 
hálás szeretetnek és hűséges hitnek a felkeltése, amely 
»természetesen« jelentkezik a Vele való legteljeséob 
életközösség, életegység megtapasztalásának vágyá
ban: az Ur oltárához, az Ő szent teste és vére szent
sége utáni vágyódásban. A konfirmandus-oktatásban 
igen jól Vigyázzunk, hogy minden összetartozásuk 
mellett is világosan felmutassuk a gyónás és úr
vacsora sajátos különbözőségét. így a communio szen't 
öröme újra fellángol majd oltárainkon és a törö- 
delmes hit igazi bűnbánókat Visz a 'gyónásra és a 
feloldozás után igazi »méltó« vendégeket az Ur 
oltárához.

A konfirmandus-oktatás időtartama ne legyen 
hosszú, hanem minden óráját annál intenzívebben 
használjuk fel. A hamvazószerdától Rogate-vasárnapig 
terjedő 11 hét — heti 4 órával! — elég a fenti é r
telemben vett evangélikus konfirmációra való felké
szítésre, — feltéve, hogy a lelkipásztor is és a kon
firmandusok is Isten színe előtt, Krisztusnak és az 
Ő Szentleikének jelenlétében használják fei a kegye
lemnek ezt az idejét.

Az evangélikus konfirmációnak és konfirmandus
oktatásnak az egyház Krisztus-jelenlétéről és Szent
jeikével való kegyelmi munkásságáról kell bizonyságot 
tennie és így a lelkek üdvösségét szolgálnia. Meg
győződésünk, hogy a konfirmáció tisztán tárgyszerű 
revíziója és egyházunk igazi megújhodása a leg
bensőbb egységben összetartozik.

Dr. Jánossij Lajos■

Az evangélikus és református 
egyház testvéri viszonya.
E lap 38 . számában egy közgyűlési tudó

sítás azt állítja, hogy a két protestáns egyház 
legfőbb közigazgatási testületéi oly közös h a 
tározatot hoztak, hogy »a két testvéregyház 
egymástól sem reverzálist, sem áttérést nem 
fogad el«, a következő lapszámban meg azt 
olvassuk, hogy a két protestáns egyház is 
csupán az elliidegülésben haladt a legutóbbi 
időben.

M indkét m egállapítás igen illetékes hely
ről indult el. Kétségtelen azonban, hogy nagy 
közöttük az ellentét, s a két m egállapítás egy
házunk vezetői és e lap olvasói között e ké r
désben bizonytalanságot, sőt zavart is idézhet 
elő. A két m egállapítás után keressük a  k i
egyenlítő igazságot, mely a részletesebben m eg
világított tényállás után tárulhat fel előttünk.

Kétségtelen, hogy a két protestáns egyház 
a legfelsőbb fórumok találkozásainál a legme
legebb és minden testvéri kívánságot kielégítő, 
valóban szívet-lelket gyönyörködtető módon



316 oldal. E V A N G É L I K U S  É L E T 1936. október 25.

igazolja, hogy a m ult és a jelen közös sorsa édes 
testvérekké te tt bennünket. Igaz lélekkel ve
szünk részt egymás örömeiben és fájdalm aiban; 
közösen áldozunk az emlékezés oltáránál, ha 
történelmi évforduló köszönt reánk. Közös ügye
ink elintézésére van egy szép közös protestáns 
bizottságunk is. Vannak közös alkotásaink is, 
m int a Prot. Árvaház, Prot. Irodalmi Társaság, 
Bethlen. Gábor Szövetség. Az ifjúsági m unká
ban is vannak közös szerveink, mint a Diák- 
szövetség, Kér. Ifj. Egyesületek és a Kér. 
Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége.

A testvéri viszony azonban nemcsak itt 
mutatkozik meg, hanem a két egyház legki
sebb szerveiben is. H át éppen itt jutunk ah
hoz az érzékeny részhez, amely nem m ond
ható egészségesnek. A szórványokban, a fiók-, 
leány- és anyaegyházközségekben nem olyan 
a viszony, amilyennek a felsőbb testületek 
megnyilvánulásai folytán lennie kellene. Tu
dom, hogy vannak örvendetes kivételek, de 
éppen az igazolja állításomat, hogy ezek tün 
döklő kivételek. Csupán akkor lehetne komoly 
testvériségről beszélnünk, ha nem. volnának 
kivételek ebben a viszonyban, hanem általános 
volna a kölcsönös megbecsülés, támogatás, 
szeretet. Én elfogadom azt az ellenvetést is, 
hogy a mi részünkről is lehetnek panaszolható 
cselekedetek, sőt nagyon szeretném  feltártan  
ismerni ezeket, de az általános az, hogy szét
szórtságunknál fogva mi többször hordozzuk 
tűrve, fájdalmas veszteségek között a  testvé
riséggel palástolható, de azzal összhangban 
nem álló cselekedeteket. Hallgassuk meg a szór
ványokat gondozó lelkipásztorokat és bőven 
hallunk elkeresztelésekről, elkonfirmálásokról, 
kikényszerített vagy m egkívánt reverzálisok- 
ról. Az áttérésre való felhívás nem gyakori, 
sőt ritka  jelenség, de a csendes, szinte követ
kezetes felszívás állandónak mondható. Ebben 
a tekintetben nem mutatkozik javulás, sőt éppen 
azért, m ert az utóbbi időben erősebben kezd 
előtérbe nyomulni a szórványgondozás ügye és 
számos helyen felvettük a m unkát, nem tá 
mogatással, hanem valósággal ellenszenvvel és 
féltékenykedő akadékoskodással kell találkoz
nunk. Nem ismerem annyira a helyzetet, hogy 
általánosíthatnék, sőt tartózkodom ettől, de szá
mos panaszt ismerek és ismerhetünk. Ilyen je
lentések alapján vált nyilvános m egállapítássá, 
hogy a két protestáns egyház között sem tö r
tént komolyabb közeledés, hanem inkább tá 
volodás.

Ebbe a nem épületes, sőt bántó és el
szomorító helyzetbe valóságos fénysugárt je
lentene az előbbi m egállapítás, hogy a két 
protestáns egyház legfőbb közigazgatási tes
tületéi olyan közös határozatot hoztak, hogy a 
két testvéregyház egymástól sem reverzálist, 
sem áttérést nem fogad el. Félreértések el
kerülése végett sietek kijelenteni, hogy itt va
lamilyen elírásról lehet szó, m ert ilyen ha tá 
rozatot egyetemes közgyűlésünk, sem a

ref konvent sem hozott. Én örömmel ven
ném, ha ennyire egymás m ellett állanánk és 
szívesen elfogadnám az ilyen határozatot, de 
nem  tehetem, m ert nincs ilyen. Az a határozat, 
amelyet a ref. konvent 1935. évi jegyzőköny
vének 201. pontja alatt (273. oldal) hozott és 
amelyet a mi 1935. évi egyetemes közgyűlé
sünk 11. jegyzőkönyvi pontja a la tt megfelelő 
értelmezéssel egész terjedelmében jegyzőköny
vébe iktatott, mint a két egyház kiküldötteinek 
a 'm egállapodását, azt mondja: »Az egyetemes 
konvent attól a testvéri viszonytól vezéreltetve, 
mely a m agyarországi ref. egyházat a magyar- 
országi ág. hitv. evangélikus egyházzal évszá
zadok óta egybefűzi és átérezve és felismerve 
azt, hogy ennek a testvéri viszonynak zavar
talan fenntartása mind a két testvéregyházra 
feltétlenül kívánatos, sőt szükséges, — felhívja 
a lelkészeket arra, hogy tartózkodjanak az ág. 
liitv. evangélikus egyháztagoknak ref. vallásra 
való áttérésre, valam int a ref. és ág. hitv. 
evangélikus vallású vegyes pároknak a gyer
mekek református vallásban nevelését ta rta l
mazó megegyezésre való rábeszéléstől és á l
talában attól, hogy ily jegyespároknak elhatá
rozására bármi módon befolyást gyakoroljanak. 
Kívánatosnak mondja ki az egyetemes konvent 
azt is, hogy az á ttérn i kívánó ág. hitv. evan
gélikus egyháztag e szándékáról a ref. lelkész 
a ref. egyházba, való felvétel előtt az illetékes 
ág. hitv. evangélikus lelkészt értesítse. Ez a 
határozat azonban nem érinti az egyházi tö r
vényeknek az egyházi tisztviselők házasságára 
vonatkozó rendelkezéseit, s a lelkészeknek azt 
a kötelezettségét, hogy a rendelkezések m eg
tartására  a házasuló tisztviselőket figyelmeztes-. 
sék.« Látható a határozatból, hogy a két egyház 
legfőbb közigazgatási testületé nem a rra  kö
telezi a lelkészeket, hogy az áttérést vagy 
a reverzálist ne fogadják el a testvéregyházhoz 
tartozó féltől, hanem  arra, hogy mindennemű 
ráhatástól tartózkodjanak, soha se legyenek a 
testvéregyházat érintő hűtlenségnek a kezde
ményezői. A mi egyetemes közgyűlésünk évek 
óta foglalkozott ezzel a kérdéssel két egyház- 
község testvéri megegyezésével kapcsolatban és 
így született meg a közös tanácskozás után 
a fenti szép, kétségtelenül testvéri határozat, 
amely azonban még messze van attól, hogy 
minden vonatkozásban teljesen testvéri lehes
sen. Nagy eredm énynek tartjuk  azonban ezt 
is, bár nem hallgathatjuk el, hogy a mi egye
temes egyházunk m ár 1909. évi közgyűlésének 
42. pontja alatt a rra  adott u tasítást a lelké
szeinek — az Utasítások 18. szakasza a la tt —, 
hogy az evangélikus és református vegyes há- 
zaszságoknál »óvakodjanak a híveik bárminemű 
befolyásolásától és tartsák  szem előtt azt, hogy 
mindkét protestáns egyház főérdeke az, hogy 
ezen két egyház hívei között a testvéri egyet
értés semmi által meg ne zavartassék«. Mi te
hát m ár sok-sok évvel a fentebbi határozat 
előtt leszögeztük és utasításba foglaltuk a test
vériség követelményét.
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Fel kell tenni azonban a kérdést: komoly 
végrehajtásra kerül-e a két egyház súrlódásokat 
kiküszöbölő határozata? A két előkelő, magas 
egyházi testület tekintélye megköveteli, hogy 
őrködjenek is határozataik pontos végrehajtása 
felett. Erre a két határozatból tudunk csupán 
következtetést vonni. Szeretnénk remélni, hogy 
nem fogja csalódás érni azokat, akik valóban 
készséggel és szívesen munkálják a két test- 
véregyház közös érdekeit. Kívánatos volna, ha 
a két egyház püspökei felhívnák a lelkészek fi
gyelmét erre a határozatra és ennek megvaló
sulásáról részletes jelentéseket kérve éberen 
és fegyelmező erővel őrködnének ennek a ha
tározatnak teljes végrehajtása felett. Ha ez 
nem történik meg, akkor csak szép, de tetté 
nem vált gondolat marad: pedig nem ez akart 
lenni.

.Közös akarattal valósítsuk meg! A meg
sértőit pedig vonjuk felelősségre, mert nagy 
érdekeket sértettek meg. Mi vállaljuk ezt!

M a r c s e k  J á n o s .

A z  ö s s z e j ö v ő  P á s z t o r o k h o z .
M i k o r  a K r i s z t u s  s z e n t  p a l á s t j á n  
A  k a l m á r  é s  a  z s o l d o s  o s z t o z ,  
S z a b a d - e  s z ó l n o m , h a l k  d a l o s n a k  
A z  ö s s z e j ö v ő  P á s z t o r o k h o z :
A k i  a  s z é p  h í v e s  p a t a k h o z  
A  v e r e c k e i  ú to n  j ö t t e m ,
S  a t á l t o s o k  é s  B o t o n d  b á r d ia  
Ö r ö k r e  e l m a r a d t  m ö g ö t t e m ?

S z a b a d - e  s z ó l n o m  v a l lo m á s s a l ,
S z a b a d - e  h i n n e m  l á t o m á s n a k .
H o g y  b á t o r  s z ó m é r t  n e  f e l e l j e k  
C s a k  Istenemnek, s e n k i  m á s n a k ?  
H o g y  v a l l  j a m :  a h í v e s  p a t a k n á l ,
H o l  v a n  e g y  b i z t o s , e r ő s  v á r u n k . 
V i lá g o k  lá n g o lá s a  k ö z b e n  
P á s z t o r o k . s z a v a t o k r a  v á r u n k !

B e á t o k  v á r u n k .  S z a v a t o k r a  
S  a t e l k e t e k r e ,  a m i  n y í l i k :
M e d d i g  é r v é n y e s  a z  i g é t e k ,
A z  ö r ö k lé t ig ,  v a g y  a  s í r i g ? !
M e r t ,  ha  a  g y a r l ó ,  f ö ld ö n  já r ó  
E m b e r t  h o z t á t o k  m a g a t o k b a n .
Ú g y  a z  i g é t e k  s z í v v e r é s e
C s a k  e g y  p á r  r ö v i d  é v i g  d o b b a n  . . .

S  fu tó  h o m o k  a z  a l k o t á s t o k ! . . .

D e  é n  e z t  n e m  h i s z e m !  A V á r h o z  
S  a V á r tó l  v e z e t  m in d e n  l é p é s :  
S z a k a d j  s z í v e m b ő l  s z a b a d  s z ó z a t .
L á z a s ,  f r i s s  s e b r ő l  g y e n g e  t é p é s !
J a j !  N é z z e t e k  É s z a k r a ,  D é l r e .
H o g y  l á n g o l  a  s á tá n i '  c s ó v a :
H o l  a t ű z  m e n t e s ,  b ü s z k e  s z i k l a .  
A m e l y  a k i c s i n y  v á r a t  ó v j a ? !

M e g m o n d o m .  A  T i  t e l k e t e k b e n
S  h H ű n k b e n :  S  e n k i s e  m m  a g  á  é r t ! 
E m e l j e l e k  tű z á l ló  s z i k l á t  
C s a k i s  a  V á r n a k ,  c s a k  a V á r é r t !
N e h o g y  ú g y  e l s ö p ö r jö n  m in k e t  
.1 S á t á n  ö r d ö g i  h a ta lm a .
M in t  g y e n g e  g y e r m e k e t  a z ú g ó  
V i z e k n e k  s z ö r n y ű  f o r g ó  m a l m a ! . . .

M i k o r  a K r i s z t u s  s z e n t  p a l á s t j á n  
A k a l m á r  é s  a z s o l d o s  o s z t o z :
B í z ó  d a l la l  k ö s z ö n t v e  s z ó l t o k  
A z  ö s s z e j ö v ő  P á s z t o r o k h o z .
0 ,  m u t a s s a t o k  é k e s  p é l d á t .
N e k ü n k ,  a k i k  s z o r o n g v a  v á r u n k .
S  m i n k  m e g g y ő z z ü k  a S á t á n t  ú jra ,
M e r t  I s t e n  a m i  e r ő s  V á r u n k !

M i k l ó s  Vi t éz .

Az egyházközségek a zsinat 
javaslatában.

A javaslat 17. §-a az E. A- 41. §-ának hatályon 
kívül helyezése mellett újból megállapítja, kik lehet
nek az egyházközségi közgyűlés tagjai. Figyelemmel 
a javaslat 12. §-ára, mely különbséget tesz szava
zattal bíró és szavazattal nem bíró tagok között, 
szükségesnek látom ezen szakasz kiegészítését azzal 
hogy az egyházközségi közgyűlésen szavazattal csak 
azon tagok bírnak, akik előző évi egyházi adójukkal 
hátralékban nincsenek. Felhívom a figyelmet arra, 
hogy az E. A. 41. §-ának ilyen irányú kiegészítése 

— a lelkészválasztással kapcsolatban —-< már egye
temes szabályrendelet útján meg is történt. Ugyanis 
az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet 36. 
§-ának b) pontja kimondja, hogy a lelkészválasztás
nál szavazati joga csak azoknak az egyházközség ter
heit viselő nagykorú vagy önálló férfi tagoknak 
van, akik előző évi egyházi adójukkal hátralékban 
nincsenek. Hasonlóképpen az 1933. évi egyetemes 
közgyűlés 29. szám alatt hozott határozatában ki
mondotta egy adott esetből kifolyóan, hogy azon 
szabályrendeleti intézkedés, mely szerint a közgyűlés 
tagjai csak azok lehetnek, kik egyházi adójukkal 
hátralékban nincsenek, az E. A. 41. §-ának b) pont
jába nem ütközik. Mindkét intézkedés nyilvánvalóan 
a közóhaj, valamint a változott viszonyokhoz való 
helyes alkalmazkodás eredménye és mint ilyen, a 
zsinati intézkedésből ki nem hagyható.

*
A javaslat 19—28. §-ai foglalkoznak az egyházi 

képviselőtestület szabályozásával. Idevonatkozólag 
mindenekben fentartom az Evangélikus Élet 1935. 
évi 40. számában írt közleményemben előadottakat. 
Ennek megfelelően itt is javaslom, hogy a képvi
selőtestület kötelező megalakítása ne a közgyűlések 
taglétszámához, hanem az egyházközség lélekszámá- 
hoz legyen kötve.

Ugyancsak szükségesnek tartom a javaslat 21. 
§-ának azzal való kiegészítését, hogy a képviselő
testület tagjául csak olyan egyén választható meg, aki 
presbiterül is megválasztható. Ezt azért látom szük
ségesnek itt ilyen alakban jelezni, mert külön kívánok 
foglalkozni a presbiterré választhatás feltételeivel,

A 21. § három bekezdését szükségesnek látom
kiegészíteni. A bekezdés rövid megjelölése »hiva
talos szavazólapokkal« túlrövid meghatározás és sem 
mi közelebbi adatot nem tartalmaz, hogy a hivatalos 
szavazólapot ki állíthatja össze és hogyan állítja 
össze. Szükséges tehát idevonatkozólag részletesebb 
szabályozás s annak meghatározása, hogy a hiva-
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talos szavazólapokat mikor, mely hatóság és milyen 
módon tartozik összeállítani.

*
A javaslat 29. §-a alkotmányilag rendszeresíti

a gyakorlati élet által már régebben megvalósított 
igazgató-lelkészi állást. A javaslat azon rendelkezését, 
hogy az igazgató-lelkész 6 évre választatik és hogy 
6 év múltán újból választható, gyakorlati szempontból 
nem tartom helyesnek. Ismétlések elkerülése végett 
utalok az Evangélikus Élet 1935. évi 40. számában 
idevonatkozólag írt közleményemre, melyet itt is 
mindenekben föntartok az ott tett indítványommal 
együtt.

*
Az elhunyt lelkész özvegyének jogait szabályozó 

32. §-t jelen alakjában aggályosnak tartom. A közel
múltban történt, hogy egy elhunyt lelkész évközben 
fizetésének nagyobb részét előlegként felvette s midőn 
halála után ez előleget az egyházközség az özvegynek 
járó félévi fizetésből levonta, az ez ellen tiltakozott; 
a megindult eljárás során végsőtökön a kerületi 
közgyűlés kimondotta, hogy a lelkész özvegyét illető 
félévi fizetésbe semmiféle beszámításnak helye nincs.

Szükségesnek tartom a szakasz oly irányú ki
egészítését, hogy az esetleges fizetési előlegek ezen 
félévi díjba beszámíthatók.

Tisztában vagyok vele, hogy ez ellen a lelkészek 
részéről erőteljes támadások fognak elhangzani. Ép
pen azért már előre is megadom; a támadásokra a 
választ. íme: Azt az előleget, amit a lelkész halála 
előtt felvett, bizonyára azért vette fel, mert vagy 
magának, vagy a családjának valami előre nem lá
tott rendkívüli kiadása merült fel, melyet csak úgy 
tudott rendbehozni, ha a fizetésére előleget vesz fel. 
Már most, ha a lelkész él, ezt az előleget minden 
további nélkül a gondnoki hivatal a fizetéséből le
vonja és így a család utóbb, míg az előleg le nem 
telik, az előleg részletekkel kevesebbet kap a fi
zetésből. Ezt ugyebár minden ember; a lelkész is, a 
családja is természetesnek találja. Kérdem, miért nem 
természetes ez akkor, ha a lelkész hamarább hal el, 
mint ahogy az előleg visszafizetés megtörténik? De 
nézzük az érem másik oldalát: Az egyházközség 
lelkészének csak egy fizetést tartozik adni, az azután, 
hogy ezen fizetést havi vagy negyedévi elöleges 
vagy utólagos részletekben folyósítják, esetleg annak 
egy nagyobb részét valami okból előlegezik, az 
egyházközség és a lelkész egymásközötti ügye, mert 
hiszen a lelkész az egyévi fizetés keretén belül sza
badon rendelkezik és egyezkedik az egyházközség
gel. Ha most már az ekként szabad egyezkedés révén 
előre felvett fizetés az özvegynek járó félévi díjból 
le nem vonható — ez esetben az egyházközség tu
lajdonképen kétszeres fizetést ad —, akkor, midőn 
lelkésze nincs is és a lelkészi teendők elvégzésére 
még külön adminisztrátort kénytelen beállítani, ter
mészetesen szintén külön díjjazás mellett. Ennyi 
megterhelése az egyházközségnek a lelkész halá
lával kapcsolatban sem nem méltányos, sem nem 
igazságos. .

Eddig foglalkoztam azokkal a szakaszokkal, ame
lyek a régi E. A-val .szemben újítást tartalmaznak. 
Nézzük most már, hogy a hatályában fentartott többi 
szakaszok nem kívánnak-e további módosítást.

A javaslat 13. §-ával kapcsolatban elmondottak 
alapján az E. A. 47. §-a tárgytalanná vált s így 
kihagyandó.

Az E. A. 51. §-ából, figyelemmel a kötelező 
képviselőtestület megalakítására az E. A. 48- §-ára 
való utalás kihagyandó. Ugyanis azon kisebb egyház- 
községek, melyek a közgyűlési taglétszámra vagy 
egyházközségi lélekszámra való tekintettel képviselő
testület alakítására nem kötelezhetők, nyilvánvalóan 
nem ruházhatják fel presbitériumaikat olyan jog
körrel, amely csupán a képviselőtestületet illeti meg.

Az E. A. 52. §-a, mely meghatározza, hogy ki
választható a presbitérium tagjává, feltétlenül rész

letesebb szabályozást s ennek megfelelő kiegészítést 
igényel. Felhívom a figyelmet arra, hogy a békés
csabai 'MELE konferencián s attól kezdve minden a 
zsinati tárgykörrel foglalkozó gyűlésen es sajtóban 
állandóan visszatérő téma a presbiteri állás tüzetes 
körülhatárolása és a választhatóság előfeltételeinek 
szigorítása. Mindezek a kifogások és javaslatok any- 
nyira közismertek, hogy azok itteni tijabb felsorolását 
szükségtelennek tartom, hiszen ez évről-évre visza- 
térő kérdése minden egyházmegyei, kerületi vagy 
egyetemes lelkészi gyűlésnek. Éppen azért érthetet
lennek tartom, hogy a zsinat javaslata nem tartotta 
szükségesnek a közóhajt képező rendelkezések fel
vételét. Szükséges tehát, hogy a zsinat plénuma pó
tolja ezen hiányt.

A fentieknek megfelelően ugyancsak a javaslat 
19. és következő szakaszaira való figyelemmel az E. 
A. 55 §-a kihagyandó. *

A javaslat határozati részének az egyházközsé
gekkel kapcsolatos intézkedéseit annak idején a 
háztartási rész tárgyalásakor fogom vizsgálat tár
gyává tenni. Dr• Benczúr Vilmos.

A zsinati javaslat alkotmány- 
jogi és közigazgatási részéből.

(Folytatás.)

V. FEJEZET.
Egyházi tisztség viselőinek vagy egyébként egyházi 

szolgálatban állóknak házasságkötése.
8 . § ■

Olyan egyháztag, aki egyházunk kárára reverzálist 
adott, semmiféle egyházi tisztséget nem viselhet.

Fizetéssel járó bármely állásra csak olya.i egy
háztagot lehet megválasztani vagy kinevezni, akinek 
házastársa evangélikus vagy református vallású s 
utóbbi esetben gyermekeinek az evangélikus egyház
hoz tartozását törvényes módon biztosította, házas
ságát evangélikus esketéssel megköttette és gyer
mekeit az evangélikus vallásban neveli.

Polgári, középiskolai és főiskolai tanárnak re
formátus egyén is alkalmazható, akinek házassága az 
előbbi bekezdés rendelkezéseinek megfelel és aki 
gyermekeinek, amennyiben házastársa evangélikus, az 
evangélikus vallásban való nevelése az országos 
törvényekben megszabott rendelkezések megtartásával 
biztosítva van.

A jelen törvény hatályba lépte után ennek a 
§-nak rendelkezései arra a tisztviselőre vagy alkal
mazottra is vonatkoznak, aki alkalmaztatása után 
köt házasságot.

Fegyelmi eljárást kell indítani az ellen a tiszt
viselő vagy alkalmazott ellen, aki ennek a szakasznak 
a rendelkezései ellenére az egyház érdekeinek sé
relmével köt házasságot vagy .házasságát egyházilag 
nem köti meg.

VI. FEJEZET.
Vallásos vagy egyházi célú egyesületek.

9. §.
Az egyház tagjai nem, kor szerint vagy ezekre 

tekintet nélkül, vallásos célú, vagy egyházi feladatok 
szolgálatában álló egyesületeket alkothatnak. Hasonló 
célból, valamint közös feladataik és közös érdekű 
ügyeik tárgyalására és intézésére az egyház szolgála
tában álló tisztviselők is akár együtt, akár hivatali 
ágak szerint tagozódva egyesületbe tömörülhetnek.

A vallásos vagy egyházi célú egyesület alap
szabályait jóváhagyás végett annak az egyházi ön- 
kormányzati testületnek kell bemutatni, amelynek 
körében alapszabályai szerint működni kíván. Az 
alapszabályok egyházi hatósági jóváhagyás előtt kor
mányhatósági bemutatási záradékkal való ellátás
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végett fel nem terjeszthetők és az egyesület műkö
dését meg nem kezdheti.

A vallásos és egyházi célú egyesület annak az 
egyházi hatóságnak felügyelete és ellenőrzése alatt 
áll, amely alapszabályainak jóváhagyására jogosult. 
A felügyelet és ellenőrzés közelebbi szabályozása sza
bályrendelettel történhetik.

Az előbbi bekezdés rendelkezéseit a már működő 
egyesületekre, valamint a szintén idetartozó s az ön- 
kormányzati testületek körében szervezett missziói 
egyesületekre és szövetségekre is alkalmazni kell.

VII. FEJEZET.
Rendbüntetés felügyeleti jogkörben.

10. §■
Az egyházmegye és egyházkerület elnöksége, il

letőleg az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 
megintheti vagy rendreutasíthatja, ismételten előfor
duló esetben 100 pengőig megbírságolhatja a fel
ügyeleti hatósága alá tartozó azt a lelkészt, egyházi 
tisztviselőt vagy más alkalmazottat, aki tisztének, 
vagy kötelességének ellátásában olyan csekélyebb 
mértékű hanyagságot vagy gondatlanságot tanúsít, 
amely egyházi vétség tényálladékát ugyan nem meríti 
ki, de az egyház érdekét tekintve, megtorlás nélkül 
nem hagyható.

Altisztre, szolgára vagy hasonló állású más alkal
mazottra közvetlen főnöke szabhat ki az előbbi be
kezdés értelmében rendbüntetést.

A rendbüntetést kiszabó határozat ellen nincs 
jogorvoslat.

Az E. A. 95. és 122, §-a hatályát veszti.
VIII. FEJEZET.

Felhatalmazás az egyház fegyelmi hatósága alatt 
álló személy ellen elkövetett rágalmazás nagy 

becsületsértés esetében.
11 . § .

Amennyiben az egyház fegyelmi hatósága alá 
tartozó személy ellen rágalmazás vagy becsületsértés 
felhatalmazásra üldözendő, a felhatalmazás meg
adására az egyházmegyei, az egyházkerületi elnökség, 
vagy az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő il
letékes aszerint, amint a sértett egyházi személy az 
egyházmegyei, az egyházkerületi vagy az egyetemes 
törvényszék fegyelmi bíráskodása alá tartozik. Ha a 
sértett a felhatalmazás megadását kívánja, a fel
hatalmazást csak oly esetben lehet megtagadni, ami
kor megadása egyházi közérdekbe ütközik.. A fel
hatalmazást megadó határozat ellen fellebbezésnek 
van helye.

(Folytatjuk.)

Az egyetemes egyház gyűléseinek hete.
Október 24-én y210 órakor az egyetemes nyug

díjintézeti bizottság, 12 órakor az egyetemes nyug- 
dijállamsegély-ügyi bizottság, 13 órakor a Luther- 
Otthon szemináriumi bizottság ülése.

Október 26-án 8 órakor a vallástanítási albizott
ság, 9 órakor az egyetemes ifjúsági belmisszió, va
lamint az egyetemes tanügyi, 11 órakor az egyetemes 
liturgiái, 12 órakor az egyetemes énekügyi bizottság 
ülése, 151 _> órakor az egyetemes alkotmány-, jogügyi, 
adóalapi és pénzügyi bizottság együttes ülése. — 
16 órakor az Ev. Nők Orsz. Szövetsége közgyűlése 
a Leánygimnázium dísztermében, 20 órakor »magyar 
est« ugyanott. — 15 órakor az Ev- Papnők Orsz. 
Szövetsége elnöki és tisztikari értekezlete a leány
gimnáziumban levő gyülekezeti teremben, 16 órakor 
Özvegy Papnők Otthona bizottságának ülése ugyanott.

Október 2'/•én 8y2 órakor a Lelkészegyesület is
tentisztelete a Deák-téri díszteremben, 9 órakor köz
gyűlés ugyanott. — 10 órakor az egyetemes szám
vizsgáló bizottság, 12 órakor az egyetemes szám
vevőszék, ugyanakkor az egyetemes levéltári és

könyvtári bizottság ülése, 15 órakor az egyetemes 
teológiai és az egyetemes lelkészképesítő bizottság 
együttes ülése, 17 órakor egyetemes közgyűlési elő- 
értekezlet a Leánygimnázium dísztermében. 18 órakor 
az egyetemes közgyűlést megnyitó istentisztelet a 
Deák-téri templomban; a szent szolgálatot D. Kovács 
Sándor, a dunáninneni egyházkerület püspöke végzi. 
— 9 órakor az Ev. Papnők Orsz. Szövetsége isten
tisztelete az egyetemes székház nagytermében, 10 
órakor közgyűlése, 15 órakor konferenciája, 20 órakor 
műsoros szeretetvendégsége a Leánygimnázium dísz
termében. — 141/2 órakor az Orsz. Ev. Tanáregyesület 
választmányi ülése a fasori gimnázium tanácskozó 
termében, 151/2 órakor felolvasó ülés ugyanott (elő
adók: Dr. Rezessy Zoltán, Dr. Zelenka Margit és 
Dr .Ambrózy Gyula). — 15 órakor az Országos 
Luther Szövetség választmányi ülése a Leánygim
názium dísztermében, 16 órakor közgyűlése ugyanott.

Október 28-án 11 órakor a zsinat második ülés
szaka az egyetemes székház nagytermében. — 16y2 
órakor a Misszióegyesület ^missziói tanács) ülése 
a német lelkészi hivatalban, 18 órakor a Lipcsei 
Misszió százéves jubileumával kapcsolatban ünnepé
lyes összejövetel Dr. Ihmels Károly egyetemi tanár, 
a Lipcsei Misszió igazgatójának előadásával a Leány- 
gimnázium dísztermében.

Október 29-én 9V2 órakor egyetemes közgyűlés a 
Leánygimnázium dísztermében. — 19 órakor a Ma
gyar Luther Társaság Tranoscius-emlékünnepélye az 
egyetemes székház nagytermében.

MEGHÍVÓ
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete 

1936. okt. 27-én, kedden délelőtt i/29 órakor kezdődő 
közgyűlésére a MELE tagjait testvéri szeretettel 

meghívom.
Az Ur áldása legyen tanácskozásainkon!
Budapest, 1936 október 17.

T á r g y s o r o z a t :

D. Raffay Sándor 
elnök.

1. Közgyűlést megnyitó áhítat délelőtt y29 óra
kor a Deák-téri Leánygimnázium nagytermé
ben. Tartja: D. Raffay Sándor-

2. Délelőtt 9 órakor: Elnöki megnyitó.
3. Titkári jelentés az elmúlt munkaévről. 

(Turóczy Zoltán.)
4. Jövő évi munkaprogramm.
5. 1937. évi finn-magy lelkész-konferencia-
6. Az egyházi sajtóról. (Dr- H. Gaudy László.)
7. Pénztári jelentés, számadás, költségvetés.
8. Egyházmegyei lelkészegyesületek indítványai. 
Déli 1 órakor együttes ebéd az Evang. Papnék

Orsz. Egyesülete tagjaival a Potzmann-étteremben, 
(VIII., Üllöi-út 4.)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 20. VASÁRNAP
Máté ev. 22:1—14.

Akit Isten meghívott, az hivatalos. Jézus Krisztus 
megváltói halála mindenkit hivatalossá tett, »mert 
úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen«. Aki hisz, annak van menyegzői ruhája 
és megállhat Isten előtt, még akkor is, ha a »kereszt- 
utakról« hívták be Isten szolgái, és ha a »mindenki«, 
»akit találtak«, a »gonoszok« vagy »jók« közé tar
tozik. Mert Isten hívásának feltétlen elsőbbsége van 
minden földi dolgunk, még bűneink felett is, 
Fontos csak az engedelmesség, amelyik nem' a »szán-
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tó földjére«, de az »üzletébe« se megy a/íkor,
amikor Isten hívja, hanem engedelmeskedik.

A látszólagos vagy kényszerből engedelmeske- 
döket azonban megítéli az Isten, »kiveti a külső sö
tétségre«, mert ha kényszerít is minket Szentlelke 
által arra, hogy Vele járjunk, azt is akarja, hogy 
a mi szívünk alázatosan leboruljon és önszántából 
mondja majd neki: Atyám! Nem rabszolgákat, ha
nem öntudatos gyermekeket akar az Isten, azért hív 
és azért váltott meg.

— Lapunk mai számához ingyenes mellékletként 
csatoljuk a Zsinati Irományok X. füzetét.

— Bibliavasárnap október hó utolsó vasárnapja. 
Ez alkalomból közöljük, hogy az elmúlt évben a 
Brit- és Külföldi Bibliatársulat terjesztése 11,686.131 
példányt tett ki. Ebből 1,058.966 a teljes Biblia, 
1,247.518 az Ujtestamentom és 9,379.647 a bibliarész. 
Ez az előző évvel szemben 715.122 gyarapodást je
lent. Az elmúlt évben 13 új bibliafordítással szapo
rodott a fordítások száma, tizenegy Afrika, egy 
Európa és egy Óceánia részére. A bibliafordítások 
száma a mai napig 705.

— A csurgói evangélikus templomot D. Kapi Béla 
dunántúli püspök szentelje fel, aki a templomszen
teléssel kapcsolatban előadást is tartott, amelyben a 
vajúdó világ sorsának kibontakozásáról, krisztusi 
megújhodásáról beszélt. A szentelő szertartáson kö
szönetét mondott a református egyháznak, amiért 
a testvérfelekezetet temploma megépítésében segítette.

— Dorog. A dorogi bányatelepen Medgyaszay 
Vince dunántúli református püspök és D. Kovács 
Sándor dunáninneni evangélikus püspök együttesen 
szentelték fel az újonnan épült közös protestáns 
templomot. Medgyaszay püspök végezte a felszen
telést, D. Kovács püspök pedig az első prédikációt 
mondotta az új templom szószékéről. Az ünnepség 
után közebéd volt, melyen a két püspök az ideális 
keresztény egységről és a nemzet, az egyházak és a 
társadalom összehangolásáról szólt.

A békési egyházmegye és a kötelékébe tartozó 
egyházközségek elnökségei bensőséges ünneplésben 
részesítették október 16-án a 70-ik életévét betöltött 
Kovács Andor esperest. Reggel istentisztelet volt, 
melyen az Igét Bartos Pál egyházmegyei főjegyző 
hirdette. Az istentisztelet után az elnökségek dísz
ülést tartottak, mely Dr. Lányi Márton orsz. kép
viselő, egyházmegyei felügyelő köszöntötte az ün
nepeltet s átnyújtotta az elnökségek ajándékát: egy 
ébenfa-lapra szerelt díszes ezüst plakettet, melyre 
reá van vésve az egyházmegye, az összes egyház- 
községek és középiskolák neve és azok vezetősé- 
ségének névsora. Ugyancsak az egyházmegyei fel
ügyelő tolmácsolta a vármegye közigazgatási ve
zetőinek üdvözletét is.

— A Csillaghegy-Szentendrei (Pilishegyvidéki)
Evangélikus Missziói Kör október 30-án harangavatást 
tart. ( '
! — Jánossy Lajos rév-komáromi esperes-lelkész
nyugalombavonulása. Október 11-én búcsúzott el a 
Duna balpartján küzdő révkomáromi egyházközség 
Jánossy Lajostól, aki 44 éves papi szolgálatából 41 
éven keresztül volt a révkomáromi gyülekezet pász
tora. — Jánossy Lajos 1904-től kezdve fejérkomá- 
romi főesperes volt. 1919 januárja óta cseh fennha
tóság alá került Komárom városa és a kicsiny gyü
lekezet Jánossy esperes vezetésével hihetetlen ál
dozatos küzdelem árán megmaradt az elszakított 
Felvidéken végrehajtott egyházjogi forradalom el
lenére is a régi egyházalkotmány alapján autonóm 
egyháznak. A 18 éves küzdelem megemésztette a 
lelkipásztor erejét, egészségét és amikor most kény
telen volt nyugalomba vonulni, gyülekezete aggódva 
tekint a szeretet jeleiben bővelkedő búcsuzáskor a 
jövőbe, mert méltán féltheti templomát virágzó egy-
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

házi életét, magyar jellegét a hatalom birtokosaitól. 
A dunáninneni egyházkerület már ezidei salgótarjáni 
közgyűlésén jegyzőkönyvében örökítette meg Jánossy 
Lajos egyháztörténeti értékű szolgálatának jelentő
ségét. Október 14-én távozott el a nyugalomba vo
nuló lelkipásztor Komáromból; az egyház hívei sírva 
kísérték ki a Sopronba költöző megfáradt papot a 
határt jelentő Duna-hídra.

— Az Orsz. Evangélikus Tanítóegyesület okt. 15- 
én Révfülöpön tartotta közgyűlését. Az elnöki és 
titkári jelentés a felekezeti tanítók súlyos helyzetét 
érintve: Isten, Haza és Egyházért való lankadatlan 
munkásságát emelte ki. Drozdy Gyula, a Néptanítók 
Lapja főszerkesztője a tanítási vázlatról tartott köz
vetlen előadást. Ludván Sándor szakfelügyelő az 
írás-problémáról értekezett. A tisztújítás során elnökké 
Somogyi Bélát, titkárrá vitéz Szügyi Károlyt, jegyzőkké 
Királyfalvi Gusztávot és Hrabovszky Mihályt, pénz
tárossá Kiszely Jánost ismét megválasztották, míg 
az Üdülöházi Bizottság elnöke Roth Kálmán lett.

— A Misszióegyesület és a Budapesti Vallásta
nárok Testületé 1936 okt. 28-án délután 3 órakor 
avatja fel a múlt évben elhunyt lelkésztestvérünknek, 
mesteri Gáncs Aladárnak sírkövét a Kerepesi-úti te
metőben, 1/47. parcellában. (Megközelíthető a Sal
gótarjáni-úti oldalkapunál.) A sírköavatást Németh 
Károly esperes, a Misszióegyesület egyházi elnöke 
végzi.
* _  Özvegy Papnék Otthona névvel az Evang.
Papnék Országos Szövetsége évek óta szép intéz
ményt tart fenn Budapest közelében, Kistarcsán. 
Magános urinőket is elfogad. Szeretetteljes gondozást 
nyújt, kedvezményes árai vannak. Felvilágosítással 
lapunk szerkesztősége is szívesen szolgál.

— Okleveles evangélikus vallású tanítónő —« 
hajléktalan árva — házitanítói állást keres. Cím: 
Czavar Margit, Battonya. Csanád megye.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?!

Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest- 
verek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Évangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z A K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petnéházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Zur Nleden Ernst: Éneddel beszélgetek. 
Fordította Dr. Vető Lajos. Megjelenik november 
havában. Bolti ára P 2.80, előfizetési ár október 25-ig 
P 2.40. Előfizetéseket kér: Scholtz Testvérek könyv- 
kereskedése, Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21. sz.

Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L,
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RÉGI É S  Ú J ELLEN SÉG .
(D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő megnyitó beszédéből.)

Kétszázötven évvel ezelőtt a két táborra 
szakadt nyugati keresztyénség rádöbbent a rra  
a veszedelemre, amelyet szám ára az izlám 
jelentett. A közös veszedelem nagyságára való 
ráeszmélés eldöntötte a nyugati keresztyénség 
két tábora között a válaszfalat. A közös ve
szedelem megszüntetésére egyesült a kettő. 
Protestáns és római katolikus népek egyesült 
erővel ostromolták Buda falait. A küzdő se
regek soraiban minden ellentétet félretéve, h a r
coltak a m agyar protestáns és római katolikus 
hősök is. És a keresztyén egység kivívta a 
diadalt.

Hog y az egykor közös veszedelem és az 
az ellen való eredményes összefogás emléke m i
lyen élénken él még m a is a  nyugati keresz
tyénség lelkében, annak bizonysága volt, hogy 
Budavár visszafoglalásának kétszázötven éves 
jubileumi ünnepén a keresztyén államok úgy
szólván kivétel nélkül képviselve voltak.

Ha a közös veszedelem felismerése és az 
az ellen való összefogás szükségességének tu 
data ilyen erővel élne és hatna m a a keresz
tyénség lelkében, nem kellene a ma ugyan
csak közös ellenségének láttán olyan aggó
dással néznünk a jövő elé.

Uj ellenség támadt ugyanis a régi he
lyén és pedig ádázabb, hatalmasabb és vesze
delmesebb annál és ha nem indult még el a 
harcászati technika félelmetes fegyverzetével 
a nyugat elleni írtó hadjáratra, erre  félre nem 
ismerhető előkészületeket tesz. Előőrsei már 
lerakták, több helyt fel is robbantották az ak 
nákat és engedelmes eszközévé tették—a nép

bűnözésre hajlamos és megtéveszthető rétegeit 
széles e világon. A kommunizmus világagi- 
tációja és hadikészülődése nemcsak a gazdasági, 
társadalm i és politikai rendszer ellen irányul. 
Mivel tudja, hogy a fennálló világrend m eg
semmisítése teljessé csak úgy válhat, *ha előbb 
megsemmisül az azt fenntartó legnagyobb erő, 
a keresztyénség, .azért a kommunizmus leg
nagyobb ellenségét a keresztyénségben látja, 
elsősorban tehát annak létére tör, miközben 
a menny és emberszívek trónjáról le akarja 
taszítani m agát az Istent. Ho*gy az atheizmus 
szám ára m ennyire előkészítette m ár a keresz
tyén nyugaton a talajt, m utatja a tény, hogy 
atheista propagandájának központját keresz
tyén országok fővárosába helyezte át.

Azt hiszem, indokolásrá nem szorul, m int 
kellene ennek a ténynek egy csapásra m eg
valósítani a keresztyén egységfrontot!

De ehelyett m it látunk? Egyrészt olyan 
bizalmatlanságot, m eghasonlást, ellenségeske
dést a keresztyén államok között, amely már- 
már háború kirobbanásával fenyeget, másrészt 
olyan meg nem értést, visszavonást maguk a 
keresztyén egyházak között, amely a létükre törő 
kommunizmusnak öntudatlanul is legjobb szö
vetségesévé válik.

Buda falai a la tt a keresztyénség egysége 
valósággá lett és diadalt aratott. J a j a keresz- 
tyénségnek, ha a kétszázötven éves jubileum 
alkalmából meg nem hallja és meg nem szívleli 
az abból hozzá szóló, a keresztyén népek és 
keresztyén egyházak összefogását sürgető in
telmet.
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E rre az egységre hívnak fel a spanyol- 
országi események is, amelyekről meg nem em
lékeznünk és amelyeknek tanulságait le nem 
vonnunk végzetes mulasztás elkövetése nélkül 
lehetetlen.

A Spanyolországban lejátszódó szörnyű 
drám ának kezdetét azok a láng- és füstoszlo
pok jelentették, amelyek kirabolt és felgyújtott, 
katedrálisok romjaiból törtek az ég felé. Láng- 
baborult templomok jelzik, mint Oroszország
ban, úgy spanyol földön is az anarchizmussal 
szövetkezett kommunizmus útját mindenütt. De 
az ősi dómok, kolostorok és azok kincsei mellett 
az alig észrevehető evangélikus templom sem 
kerülte el sem itt, sem ott a sorsát, annak k e 
resztje és szegényes felszerelése is áldozatul 
esett a tömeg őrjöngésének. A m agyarországi 
kommunizmus idejéből elevenen él még a lel
kűnkben a közös sors és az annak nyomása 
alatt tám adt testvéri összefogás emléke, sőt a 
szerzett tapasztalatok alapján annak tudata is, 
hogy a keresztyénség az a legerősebb bástya, 
amelyen a kommunizmus felforgató törekvé
seinek ostroma megtörik.

Ebből az következik, hogy az államoknak 
fel kell ismerniök az egyházban legerősebb 
támaszukat. A z  egyházban, tehát nem ebben 
vagy abban az egyházban. És a m éltánylásnak, 
amely ebből a felismerésből folyik, nem szabad 
különbséget tennie az egyház különböző feleke- 
zetei között. Ennek a felismerésnek a hiánya 
ugyanis a mai vészterhes időkben egyházra és 
állam ra nézve egyaránt végzetessé válhatnék, 
m ert a méltánylás elm aradása gyengítené az 
egyház e re jé t és így közvetve az állam ra is 
kedvezőtlenül hatna vissza, a különbségtétel 
pedig az egyházon belül m eghasonlást idézne 
elő, m ár pedig az a ház, amely önmagában 
meghasonlik, meg nem állhat. S ha ledől a 
támasz, összeomlik az is, aminek támaszául 
szolgált.

Ezért kérünk és várunk továbbra is fel
ismerést, m éltánylást és egyenlő elbánást az 
állam részéről.

Az állam kötelességének hangsúlyozásánál 
csak úgy, mint a keresztyén összefogás sü r
getésénél nem szabad azonban egy pillanatra 
sem szem elől tévesztenünk, hogy az egyház 
napjaink vészei között való győzelmes; m eg
állásának alapfeltételét elsősorban hivatásának 
hűséges teljesítése képezi.

A mi egyházunk számára hathatós buzdí
tást. tartalm az ezirányban ennek az esztendő
nek harm adik jelentős eseménye, a Schmalkal- 
deni Cikkek négyszázados jubileuma. Ebben a 
hitvallási iratban az evangélium lángja lobog 
Mint égi fény fáklyáját, őrizte, hordozta és 
világoltatta azt egyházunk négy évszázadon át

Ebben az évben egy másik fáklya is fel
lobbant. M egelevenedett egy évezredekkel ez
előtti szokás. A görög kultúra romjai között a 
nap sugaraitól kigyúlt az egykor Zeus tisz
teletére rendelt olympiai tűz, amelynek fák
lyáját, lelkes ifjak kézről-kézre adva, hét or

szágon keresztül futva vitték a világ legna
gyobb sporteseményének színhelyére, a berlini 
olympiai játékokra. Ez a test kultuszának 
szolgálatában állott, megkapó gondolat a népek 
testvériesülésének kétségtelenül jó szolgálatot 
tett.

Ha a test kultuszának szolgáló gondolat 
így megmozgathatja a világot és ilyen ered
ményt érhet el, könnyen elképzelhető, milyen 
missziót tölthet be az emberiség életében egy 
olyan magasztos törekvés, amely a lélek kul
tuszának a szolgálatában áll.

Megnyugtató tudat lehet számunkra, hogy 
az evangélium egyháza, m int a Jézus Krisztus 
gyújtotta égi tűz egyik fáklyatartója, híven 
teljesíti hivatását, m agasra emelve, végighor
dozza azt a világon. Az egyre szélesebbkörű 
és intenzívebb belmissziói munka mind hazai 
egyházunk körén belül, mind az egész világ 
evangélikus egyházában bíztató valóság. Ha 
az összes keresztyén egyházak őszinte egyet
értésben összefognak az égi tűz kultuszában és 
a keresztyén államok keresztyén voltukból folyó 
kötelességükhöz híven útat nyitnak annak és 
tám ogatják a szent tüzet őrző és hordozó egy
házakat, kétségtelenül közelebb jutunk ahhoz 
a korhoz, amelyben oszlik a sötétség, tűnik a 
gond, szűnik a félelem és a keresztyénség lelke 
diadalmaskodik a sátáni erők felett. Hitünk 
szerint máskép nem is lehet, m ert a jövő és a 
végső diadal a Krisztusé.

Emberi alkotás-e a reformáció, 
vagy Isten műve?

— A Dunántúli Egyházkerület belmissziói 
munkaprogrammjából. —

Az egyik legközkeletübb vád, amelyet számta
lan alakban, de mindig azonos célzattal mellünknek 
szoktak szegezni, az, hogy a reformáció emberi al
kotás. Emberi alkotás, mert ott született meg a 
»feszengő« Luther becsvágyó emberi elgondolásában. 
Ha ez így volna, akkor az evangélikus keresztyén
ség valóban eretnekség volna. Mert ahol ember 
kontárkodik bele az Isten dolgaiba és a saját, akár
milyen nagyszerű elgondolású rendszerét tolja az 
Isten törvénye és evangélioma helyébe, ott adva 
van az eretnekség.

Mi hát a reformáció? Nem emberi alkotás, hanem 
Isten műve!

1. Erre utal a reformáció neve is. A refor
máció szó nem valaminek a puszta megváltoztatását, 
vagy megújítását, mégcsak nem is az egyszerű meg
javítást jelenti. A reformáció nem hitszakadás, hit
változtatás, nem új hit alakítása, — még csak nem 
is puszta hitjavítás. A reformáció a szó eredeti 
értelme szerint: visszaalakítás. Valami megromlottnak, 
eltorzultnak az eredeti igaz alakra való visszaalakí
tása. A reformáció nem volt egyéb, mint a közép
kori megromlott s keresztyénnek már éppen nem 
nevezhető egyház visszatérése a Krisztus-alapította 
eredeti, tiszta keresztyénségnek a bibliában előttünk 
álló egyetlen örök fundamentomára.

Az evangélikus egyház nem 400 esztendős, ha
nem a Krisztus alapítása. A reformációban az emberi 

elgondolásoktól telespékelt s eretnekséggé romlott
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egyház tisztult vissza, tiszta krisztusi valóságára. 
Nem emberi alkotás, hanem Isten műve.

Ezt bizonyítja a reformáció emberi eszköze, maga 
Luther is. A nagy reformátor világosan tudta, pil
lanatig sem feledte s szüntelenül hangoztatta, hogy 
ö csak eszköz a hatalmas Isten cselekvő kezében. 
Csákánya a magasságos bányásznak, »vak ló«, kit az 
égi gazda kantár-irányító keze vezet.

Élete néhány történeti tényén keresztül figyeljük 
csak meg, hogy mennyire a saját és mások emberi 
akarata nélkül, sőt annak ellenére s csak az elhívó 
Isten parancsának engedelmeskedve lett Luther azzá, 
ami lett.

Egyszerű bányászősök sarja. Nem ö cselekedte, 
hanem Isten végezte úgy, hogy a Krisztus egyik 
legnagyobb apostola legyen. Ügyvédnek készült. így 
parancsolta azt az apai akarat. Isten viszi, — életébe 
való határozott belenyúlással — szülői akarat elle
nére is papi pályára. Csendes, szerény, lármát kerülő 
ember. S Isten akaratából egy világ nyilvánosságának 
öldöklő harcterén folyik az élete, ölni tudott volna 
a pápáért. »Tudja meg az olvasó, hogy szerzetes és 
dühös pápista voltam. Úgy bele voltam bolondulva 
a pápai tanokba, hogy ha rajtam áll, kész lettem 
volna mindenkit megölni, vagy megöletni, aki csak 
egy hajszálnyira megtagadja a pápától az engedel
mességet. Nem voltam jéghideg a pápa védekezé
sében, mint Eck és társai, akik valójában inkább 
hasuk kedvéért látszanak a pápát védeni és nem 
azért, mintha a dolgot komolyan vennék. . .  Én 
részemről őszinte szívvel cselekedtem. . .« Nem ön
magától, hanem az Isten kezében lett a pápaság 
legnagyobb ostora. Legalázatosabb fia a középkori 
egyháznak. Védi, ha bántják, sír a lelke, mikor 
romlottságát látja. Fordul ide, fordul oda, érseknek 
ír, pápának ír: vigyék véghez az egyházon belül a 
szükséges reformokat. Nem ő szakad el, hanem Isten 
kényszeríti, hogy Néki legyen inkább engedelmes, 
semmint az embereknek. Nem akar reformátor 
lenni. Hallgassuk csak meg, ahogy a wormsi na
pokban szívettépő imádsággal ostromolja az eget. 
»Isten, én Istenem, állj Te mellém a világnak minden 
okosságával és bölcseségével szemben! Tedd megl 
Meg kell tenned! Hiszen nem az én ügyem ez, ha
nem a Tiéd. Hiszen a magam nevében nincs itt 
mit keresnem és semmi dolgom a világ e hatalmas 
uraival. Hiszen én inkább csöndes napokat kívánnék 
és háborítatlanságban élnék. Nem hallasz én Istenem? 
Nem Te választottál-e engem erre? Legyen meg 
hát a Te akaratod. Mert én soha életemben nem 
akartam ilyen nagy urakkal szembeszállni.« Felto
lakodó lélek így nem tud imádkozni. így csak az 
Isten akarata előtt feltétlenül meghajoló s e meg- 
hajolásban magát maradéktalanul odaáldozó lélek 
tud imádkozni. Nem győzi hangoztatni, hogy Isten 
mást is választhatott volna, hogy véghezvigye vele 
a reformáció müvét. »Nem fog ez a világ tönkre
menni, ha Márton barát elhull, mert Isten számtalan 
Márton doktort tud teremteni.« Nem magához akarja 
láncolni a lelkeket. Egész élete nem más, mint Ke
resztelő János ujjának felfelémutatása: »íme Istennek 
báránya.« Elhárít magától minden tömjénezést. »Aki 
nekem akar szolgálni s az én dicsőségem vagy sze
mélyem kedvéért hisz, annak nem én, hanem az ördög 
mond köszönetét. Sokan vannak, akik énérettem 
hisznek, de csak azok igaz hívők, akik akkor is 
hisznek, ha azt hallanák rólam, hogy áruló lettem 
s eltántorodtam attól, amit hirdettem. Mert ök nem 
Lutherben hisznek, hanem magában a Krisztusban. 
Isten igéje az övék és ök az Igéé. Luthert futni 
engedik akár csaló, akár szent! Isten szólhat akár 
Bileám, akár Ésaiás, akár Kajafás, akár Péter, akár 
egy szamár által is. Ezekkel tartok én is. Mert 
én magam sem ismerem Luthert, nem is akarom 
öt ismerni. Nem róla prédákálok, hanem a Krisztusról. 
Az ördög Luthert el is viheti, de Krisztust hagyja 
békében s mi is megmaradhatunk.« Még az ellen 
is tiltakozott, hogy egyesek magukat róla lutherá
nusoknak nevezzék. Haragosan írja: »Kívánom, hogy 
az emberek az én nevemről hallgassanak és ne ne

vezzék magukat lutheránusoknak, hanem keresztyé
neknek. Kicsoda az a Luther? Hiszen ez a tanítás 
nem az enyém! Engem senkiért sem feszítettek ke
resztre. Hogy jövök én nyomorult kukacfészek ahhoz, 
hogy Krisztus gyermekeit az én szerencsétlen ne
vemmel nevezzék el?! Én nem akarok senki mestere 
lenni. Én az Isten egyházával együtt a Krisztus 
egyetlen tanát vallom, aki egyetlen Mesterünk ne
künk.«

lm a nagy reformátor maga érezte legjobban 
s vallotta leghatározottabban, hogy a reformáció 
nem emberi alkotás, hanem Isten müve.

Ezt igazolja a történelem is. Luther előtt is 
volt nagyon sok emberi törekvés, amely a közép
kori egyház szemmellátható megromlottságának némi 
tatarozására irányult. Jóindulatú igyekezetnél szinte 
egyik sem jutott tovább. Luther szolgálatát azonban 
Isten véghez vitte s reá ütötte arra az ő igazoló 
pecsétjét. Gondoljunk arra is, hogy nemcsak Luther 
maga vallotta magát csupán eszköznek Isten kezében, 
ugyan így ítéltek kortársai is, akik közvetlen közelről 
szemlélték életét és maguk is részesei voltak a 
szolgálatnak. 'Akinek szemére nem borít köd-hályo
got az eszeveszett gyűlölet, az Luther életét nézve, 
Melanchtonnal és Bugenhágennel együtt ma is vi
lágosan megláthatja, hogy a reformációban Isten 
cselekszik, Luther pedig csupán engedelmeskedik.

A történelem nem tűri a hazugságokat. Kemény 
tilója alatt csak az maradhat meg, ami Istentől való. 
Romlott fa nem teremhet jő gyümölcsöt. Jó 
gyümölcs csak jó fán terem. Ki tudná számba venni 
az áldások rengetegét, amely lelki, erkölcsi, kui- 
túrális, de még a mindennapi polgári élet területén 
is, — termett a reformáció fáján. Igen, mert a fát 
Isten ültette s az ő kegyelmes keze nyesegette.

Utolsónak említjük, ami a legfontosabb. Hogy a 
reformáció nem emberi alkotás, hanem Isten müve, 
azt maga Isten igazolja legvilágosabban az ő igé
jével. Isten az ő igéje legtisztább hirdetését a Ju- 
heri egyházra bízta. Ennek az egyháznak mindig 
ez adta a tartalmát, célját, erejét és létjogát is. 
Mi mindig nyugodtan kérdezhetjük: Mutassatok ne
künk csak egyet is a lutheri egyház tanításából, 
amelyik nem Isten igéjéből való. Ez a reformáció 
leghatalmasabb igazolása. Hogy nem akart és nem 
akar mást, mint szívére szorítani a Bibliát s a 
benne az Istentől vett kegyelmi kijelentést, a testté 
lett Igét prédikálni. Mások politizáljanak, hatalmas
kodjanak, gazdagodjanak, ékeskedjenek, a lutheri 
reformáció pedig jár az Isten igéjében és hirdeti 
a megfeszített, de feltámadott Krisztust. Ameddig 
ezt teszi, addig mindig Isten müve lesz.

így kerül helyes megvilágításba előttünk a re
formáció. így látjuk meg, hogy a reformáció nem 
a tudományos vizsgálódás valamilyen új módszere, 
nem a lelkiismereti szabadság proklamálása, nem 
szociális programm, — hanem mindezeknél sokkal 
több: Isten kegyelmi ténye, amellyel az evangéliomot 
kivette a véka alól s a gyertyatartóra helyezte.

így kerül előttünk helyes megvilágításba Luther 
is. Nem ő a fény, — csak gyertyatartó. Nem ő 
az ital, — csak kupa. Természetes, hogy neki is 
voltak bűnei. Megváltásra szoruló, esendő ember ö 
is. Maga tudta ezt legjobban. De a reformáció nem 
az ö személyével áll vagy esik. A reformáció akkor 
is Isten müve maradna, ha Luther bitófán fejezte 
volna be életét. Mint ahogyan rozsdafoltos gyer
tyatartón is fénylik a gyertya és csorba kupából 
is lehet vizet inni.

A csillag önmagában is szép. De a legszebb 
benne az, hogy ragyogásában a bölcs Isten hatalma 
dicsőül meg. Az ibolya önmagában is szép. De leg
szebb benne az, hogy gyönyörű szirmai a teremtő 
Isten keze nyomát viselik.

Nekünk drága Luther, önmagában is. De leg
inkább azért drága, mert Isten eszköze tudott lenni. 
Isten parancsolt, Luther engedelmeskedett. Önfelál
dozó életén keresztül Isten alkotott.

Luther meghalt, — Krisztus él örökké.
Szabó József.
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Isten  a m i erős várunk.
Isten a mi erős várunk,
Vértünk és jó fegyverünk;
Segedelmet tőle várunk,
Oltalmat ő nyújt nekünk.
Ősi ellenség 
Ontja ránk dühét,
Cselt, erőszakot 
Böszülten ránk hozott,
Nincs párja: itt a földön.

Önerőnktől mit rem éljünk?
Elhagy a tva elveszünk;
Égszülötte, hű vezérünk  
Értünk küzdve győz velünk. 
Kérdezed: ki ő?
Krisztus, a dicső,
Fényes ég ura,
Istennek szent fia,
Győzelmes ő maradhat.

S  ha ellepné) a föld színét 
A  sátán bősz hadával,
Nem rém íti az TJr hívét,
M ert győz a szent, csatában.
E  világ urát 
Ölje bosszúvágy,
S  bár kövesse vész,
A z ő bukása kész,
Egy szócska porbadönti.

A z Er igéje sziklaszál,
K i védi büszke légyen.
Reá az Er kegyelm e száll,
S áldott lesz életében.
Vesszen m indenünk,
Kincsünk, életünk,
G yerm ek—feleség,
M it vesztünk véle még?
M iénk a m enny maradjon!

Fordíto tta  Dr. Dómján Elek.

Az igehirdető Luther mai 
mondanivalója.

A reformációra emlékezni nem lehet Lu
ther nélkül. Nemcsak azért, m ert október 31. 
dátuma önkéntelenül is az ő tetté t idézi, h a 
nem főképpen azért, m ert a reformáció Luther 
egész életével össze van forrva s Luther műve 
az egész reformáció hordozója, Ebből érthető az 
a különös tapasztalás, hogy mennél világo
sabban látjuk Luthert, annál tisztább a refor
máció-látásunk is s annál gazdagabban válnak 
sajátunkká az evangélium ajándékai is. Ezért 
szükségesnek látszik ma Luthert egy olyan 
pontról is megközelíteni, amelyet eddig nem 
eléggé vettek számításba. Ez annál feltűnőbb, 
m ert nem perifériális kérdésről van szó, h a 
nem Luther igehirdetéséről. Ez pedig refor-

mátori és professzori működésével együtt cent
rális fontosságú, sőt bizonyos tekintetben azok
nak koronája, Századunk nagy Luther-kuta- 
tásáiban is egyelőre szerény helyen áll Luther 
igehirdetésének tudományos feldolgozása, h i
szen óriási anyag vár kielemzésre; de ameny- 
nyire sejteni lehet, ennek a m unkának nagy 
jövendője van s döntő vonásokat fog adni 
Luther s ezzel a reformáció teljesebb megis
meréséhez. Néhány fontosabb eredményt m ár 
most kiemelhetünk. Az igehirdető Luther olyan 
sajátságaira szeretnénk itt ujjal m utatni, m e
lyeknek hozzánk, m agyar evangélikusokhoz, 
elsősorban evangélikus igehirdetőkhöz van mon
danivalója. Tanuljunk belőlük!

1. Hogy Luther igehirdetése a középkori 
kát, igehirdetéssel szemben annyira új, más és 
megváltozott volt, annak forrása Luther teo
lógiai pálfordulásában rejlik. Teológiája for
m álta a prédikálását. Amikor meglelte a Biblia 
értelmét és kulcsát: egyedül Krisztus érde
méből, egyedül hit által igazulunk meg, — 
akkor lerázta egykettőre a középkori latin 
igehirdetés minden sémáját, mese-kölönceit an
nak tartalm i elvetésével együtt, Az írás  
újonnan felfedezett tartalm a ott patakzik, tük 
röződik minden prédikációjában. Luther ige
hirdetését leginkább formai értékei (szem
léletesség, népiesség) alapján szokták emle
getni. Mi a változást új, teológiai, tartalmi 
kötöttségében látjuk! Alapelvi, teológiai, ha úgy 
tetszik: dogmatikai megújulás hozta Luther 
gyakorlati igehirdetése megváltozását és len
dületét!

Az igehirdetés hosszú évtizedek óta a  pro
testantizmus súlyos problémája. Ez pedig nem 
gyerekjáték. M ert az egyház az Ige hirdetéséből 
él és azon áll. Az igehirdetés tehát az egy
háznak nem egy, hanem a fő problémája! A 
legtöbben eddig »gyakorlati« szempontok alap
ján keresték és keresik a  megoldást. Korszerű
séget, modernséget, pszihológiai fogásokat, esz
tétikai törvényeket követelnek. Csak minél 
kevesebbet a  »teológiából« és a »dogmából«. 
A kivitel pedig mindenki egyéni képességeire 
és gondolataira legyen bízva, Szó sincs róla, 
hogy így kimeneküljünk abból a zűrzavarból, 
amelyben az igehirdetésünk (nemcsak az egye
seké, hanem általában az igehirdetésünk) ver
gődik. Teológiai m egújulásra van szükségünk! 
Alapelvi revizióra! Végeredményben ma m ár 
nem lehet tagadni, hogy az a liberális, idealista 
kor, amelyből jövünk s amelyhez intelligen
ciánkat még erős szálak kötik, nem azonos 
az Evangélium és a reformáció világával! 
Félreérthetetlenül kínos ma m ár, hogy egy
házunk igehirdető serege nem áll egységesen 
a reformáció teológiája mögött, hanem engedi, 
hogy helyet könyököljön ki szószékeinken a 
szekularizmus, idealizmus, humanizmus és ka
tolicizmus! (Gondoljunk csak lapunk vitáira: 
hit és cselekedet, feltámadás vagy lélekhalha- 
tatlanság). Arról lehet szó, hogy Luther ott 
is prédikálta a hit által való megigazulást,
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ahol a bibliai szövegben nincs ott kifejezetten, 
s arról is lehet szó, hogy Luther nem m erí
tette ki az írás teljes gazdagságát, .— de arról 
nem lehet szó, hogy Luther az írás legfon
tosabb üzenetében tévedett volna. Legalább 
számunkra, evangélikusok szám ára ez lehetet
lenség. Luthert, igaz, nem is vádolja közülünk 
senki, sőt mindenki dicséri őt. Csak ha ige
hirdetésre kerül a sor, akkor mégis sutba 
kerül Luther teológiája, a reformáció minden 
hit vallási irata s ezzel az evangélium üzenete. 
Föl kell hagynunk az igehirdetésünk formai 
javítgatásával s azzal a más mezőkre kalan
dozással, mely a szellemi élet különböző terü le
teivel akarja vonzóvá és gazdaggá tenni a 
prédikációt!

Elsősorban komoly tudományos teológiai 
megújulásra van szükség, amely valam ennyi
ünket köt. Nem azon áll az egyház, hogy va
lamiféle igehirdetés folyik benne, hanem egye
dül azon, hogy benne az Ige állandóan tisztán 
és igazán hirdettetik!

2 . Egy másik fontos tudnivalónk ma. Lu
thertől a hirdetett igének, vagyis a prédikáció
nak sajátos, tudatos nagyratartása. Isten ke
gyelmének, az evangéliumnak, az igeközlésnek 
különböző lehetséges formái között központi 
fontosságú az  emberi szájjal, nyilvánosan, gyü
lekezet előtt hirdetett Ige: a prédikációi Nem 
elég, hogy az evangélium betűklje. foglalva 
olvasható a Bibliában. Ezt emberi ajkakról 
hallani kell! A hit hallásból van. A prédikáció 
eleveníti meg az írott Igét és teszi a hallgatók 
szám ára aktuális, valóságos m egszólítássá, mely 
válaszút elé állítja az embert. A liturgia szö
vege is az Igét. közli, de csak ott elevenedik 
meg ez az igeközlés is, ahol egyébként á l
landó, tiszta prédikáló« folyik. A szentség vé
telére is a hirdetett Ige adja meg a világos 
felszólítást. Luther a hirdetett igének, a p ré
dikációnak hangsúlyozásával a kát. szertartás- 
’stentiszteletnek hátat fordítva, visszatért az 
ősegyház talajára. A kér. gyülekezetek úgy 
tám adtak, hogy Isten heroldjai jöttek és h ir
dették szájjal a Krisztust s ez a hirdetett Ige 
a. gyülekezetekben el nem halt és el nem halhat.

A prédikáció ilyen fontossága és méltó
sága ma nincs meg. Jó  régen nincs meg. Ne 
firtassuk most ennek okait és jogosultságát, 
jogosulatlanságát. Elég a tény, hogy hitelét- 
vesztett lett a szó és Istennek emberi ajkon 
hangzó beszéde. Ezen változtatni kell! Újra 
naggyá kell tenni a prédikációt az em!>erek 
előtt. Igehirdetőknek és igehallgatóknak azzal 
a várakozással kell a prédikáció elélje menni, 
hogy itt most Isten akar szólni, itt most Isten 
színe előtt állunk, a hirdetett igében Isten 
van jelen az () kegyelmével. Nem az isten- 
tisztelet többi részét és az igeközlésnek többi 
formáját akarjuk ezzel aláértékelni, csak a 
prédikáció eredeti értékét és nagyságát visz- 
szaállítani. Az egyház, a gyülekezeti és az 
istentiszteleti élet megújulása a  prédikálás

eszközén keresztül történhetik csak meg! Itt 
kell kezdeni!

Helyes a liturgiái mozgalom. I)e nem 
szabad elfelejteni, hogy liturgia önmagában a 
saját rendeltetését sem töltheti be. S ha m ár 
egyszer úgy adódott, hogy nem kifejezetten az 
igehirdetés megújulása késztetett bennünket 
liturgiái megújulásra, akkor is világosan kell 
látnunk, hogy a prédikáció megújulásának a 
kérdése mellett még nem m ehetünk el simán 
A liturgikus mozgalom egyenesen odakénysze- 
rít most m ár az igehirdetés revíziójához, mert 
enélkiil a liturgia kérdése sem rendezhető vég
legesen. Lehetetlen az, hogy gyülekezeteinkben 
esetleg megszólal egy jó, biblikus, hitvallásos 
liturgia s még ugyanabban az órában arcul 
csapja az egészet egy emberi szellem szülte 
»egyházi beszéd«. Lehetetlenség, hogy egységes 
liturgia legyen az országban (ami helyes) s 
ugyanakkor száz szószéken százféle Evangé
liumot prédikálnak. S ki merné állítani bi
zonyossággal az ellenkezőjét?! Az istentisztelet 
kérdése nem oldható meg igehirdetésünk m eg
újulása nélkül.

Hasonlóképpen helyes a vallástanítás re- 
formgondolata. Lapunk jó szolgálatot tett a 
tavalyi vitaírásokkal. De vájjon ez is nem a 
prédikáció megújulásának kérdéséhez vezet?! 
Hiszen a vallástanítás is egy formája az ige
hirdetésnek. S nem visszás-e, ha a tanterem ben 
megújhodott vallástanítási reform alapján fo
lyik az oktatás, de az ifjúsági istentiszteleteken 
s pár év múlva, ha. kilépnek a gyerm ekek az 
iskolapadokból: a gyülekezeti istentiszteleteken 
nem egy esetben erénytant és az idealizmus 
»keresztyén« színezetű eszméinek szónoklását 
kapják ?!

A prédikációt ki kell ragadni abból a 
végzetes kórból, hogy igehirdetők és igehall
gatók tudatosan vagy öntudatlanul az emberi 
szellem egyik kiváló funkciójának tartsák  csu
pán. Vagy kegyelmi eszköz a. prédikáció való
ban, amint őseink annak vallották, amelyben 
emberajkon bár, de az élő Isten beszél, 
vagy nem jogosult a prédikáció névre. Mert 
a prédikáció az Ige hirdetése, vagyis Krisztus
hirdetés. Mi szeretjük az Ige egyházának ne
vezni magunkat. Nos, ez nemcsak azt jelenti, 
hogy bibliás egyház vagyunk. Ennek azt is 
kell jelentenie, hogy a hirdetett, prédikált, meg
elevenített Ige egyháza legyünk!

3 . Végül még egy pontot kívánunk ki
ragadni; ebben is tanulnunk kell ma Luthertől. 
Ezen a ponton kellene a gyakorlatban nekünk 
is az igehirdetés útjára lépnünk. Az írásm a
gyarázati módszer kérdésére gondolunk. Ez 
távolról sem pusztán formai kérdése az ige
hirdetésnek, amit bátran rá lehet bízni az ige
hirdető egyéni ügyességére és jótetszéséi e. Ez 
belevág az Evangélium tartalm ába! Luther 
a középkori allegorizáló írásm agyarázattal e l
vileg szakított (a frázisokat nem részletezhet
jük) és hirdette a Szentírás egyértelműségét 
a betűszerinti értelem alapján. Ezt az értelmet
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nincs jogunk átvitt értelemben kiforgatni e re 
deti jelentéséből. Persze azt Luther is tudta, 
hogy a nyelvi megértés még nem elég a pré- 
dikáláshoz. Ehhez szükséges, hogy a Szent
lélek az embert megragadja és így a szöveg 
tartalm a az emberben megelevenedjék. Ezt ne
vezi Luther szellemi m egértésnek. Ez a betűk 
mögött, megtalálja azt a tartalm at, ami bennük 
rejlik, s magát a beszélő Istent. A Szentlélek 
az írá s  betűin, szavain át vezet Isten mon
danivalójához s akaratához. Az allegorizálás, a 
képes beszéd, az átvitt értelemben való m a
gva rázás gyakorlata ellenben az volt és a 
mai napig is az, hogy a betűszerinti értelmen 
kívül keres valami m agasabbrendű értelmes és 
így Isten üzenetét meghamisítja! (Az igazság 
kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy Luther 
ezt az elvi álláspontot a gyakorlatban tökéle
tesen élete végéig sem tudta végrehajtani, 
vissza-visszacsúszott a régi gyakorlatba. De 
keresztül akarta vinni!)

Bennünket m ár nem köt a katolicizmus 
tradíciója, maga a kát. egyház is jórészt túl 
van ezen. Mégis igehirdetésünk legnagyobb 
átka az írá s  eredeti értelmének m egham isítása: 
képekkel, szimbolizmussal, szellemi átértelm e
zésekkel, allegorizálással. Az igaz, hogy a 
bibliai szöveget meg kell eleveníteni, úgy, hogy 
a mai ember megfoghassa, két évezred idői, 
korlátjai ledőljenek s az Ige a valóságos em 
bert valóságos életében találja szíven. Egyszó
val szükség van szemléletességre. I)e szemlé
letesség és szimbolizmus kettő! A Biblia sza
vainak vágányát meg .kell hosszabbítani a mai 
emberig. De nem áll jogunkban egy másik 
vágányra átváltani! Óvatosan kell bánni a ké
pek rengetegével. Vigvázz-t kell kiáltani a fel- 
búrjánzott analógiáknak. Nem szabad a term é
szetet, az emberi viszonyokat és eseményeket 
Isten cselekvésének transzparenseivé tenni. 
Nagy k árára  van az igehirdetésnek az, amikor 
bibliai igazságokat és valóságokat átv itt é r 
telmezéssel és képekkel bizonyítunk. M egér
tetni, megvilágítani lehet és kell is, de bizo
nyítani nem! Ennek köszönhetjük azt, hogy 
mondjuk husvétkor a kijelölt írásszakaszról 
(aminek csak egy értelme van) nemcsak min
denütt másképpen (amit érthetővé tesznek a 
különböző gyülekezeti viszonyok), de m ást és 
mást) prédikálnak. Egy helyütt Krisztus feltám a
dását, m ásutt talán lélekhalhatatlanságot, me
gint másutt az »eszmék« diadalát. (Le a szim
bolizmussal és allegorizálással! Ezt hagyjuk 
meg a költészetnek; ott helyén van.) Nekünk 
.a legkomolyabban kell vennünk a bibliai szö
veget, a legkomolyabban az exegesist, a leg
komolyabban a Szentlélekért való könyörgést, 
hogy tisztán és igazán hirdessük az írá s  üze
netét, Tulajdonképpen ezért van az egyházi 
hivatal. Ezt az üzenetet azután, de csak ezt 
és nem mást, természetesen úgy kell tovább 
adnunk, hogy megfoghassák az emberek. Bi
zony sürgősen szükségesnek látszik ma e te 
kintetben is a lelkésztovábbképzés kérdésének

megoldása, kommentárok kiadása, teológiai fo
lyóirat szerkesztése, a tiszta igehirdetésnek 
irányítása és ellenőrzése!

Mi Luther reformációjának gyermekei va
gyunk és azok akarunk m aradni! Ezért egy
házunk megújulását és híveink üdvösségét e l
sősorban nem egyházpolitikai reformban, nem 
szervezkedésben, nem szociális fejlődésben, h a 
nem az Ige tiszta hirdetésében tudjuk! Ez a 
h irdetett Ige volt szülőnk, dajkánk, ez éltetőnk 
és örökségünk is! Scholz László.

Még egy szó az Erős vár-hoz.
Lapunk 1934. évi 47-ik számában megem

lékeztem az »Erős vár« m agyar szövegére h ir-’ 
detett pályázat szomorú eredményéről.

Akkor azt hittem, hogy a bíráló bizottság 
szigorú, de bizonyára igazságos ítélete s annak 
az egyetemes gyűlés által történt tudomásul
vétele ezt a kérdést levette a napirendről. 
Kellemesen csalódtam. Egym ásután szólaltak 
meg az ügy fontos voltát átérző hittestvérek. 
Hárman, t, i. a lapunk 1935. évi 8-ik számában 
egy ismeretlen szerző, az 1936. évi 15-ik szám- 
Dr. Vietórisz József, a 24-ik számban Por Pál 
közre is bocsátották fordításukat, B. L., Scholz 
László és Petrovics Pál pedig meleg érdek
lődéssel. bíztató szép szavakkal buzdították a 
harc folytatására azokat, akik a rra  hivatott- 
ságot éreznek magukban.

Igazuk van, talán az ihlet megszáll valakit s 
meg lesz az eredmény, megszületik a várva 
várt fordítás, amely kielégíti az evangélikus 
közönséget. Az igyekezet mellett sokszor a vé
letlen is segít.

Legyen szabad nekem is napfényre hoz
nom fordításomat, nem azért, m intha jobbnak 
tartanám  azt akár a ma használatban lévő 
szövegnél, akár a lapunkban közölt fordítások
nál, hanem azért, hogy az ügy ne aludjék el 
s mások is próbáljanak megküzdeni a nehéz 
feladattal.

Talán az sem ártana, ha a bíráló bizott
ság az irattárból kikeresné és közzétételié a 
10 legjobb dolgozatot (a 145. db. között talán 
csak akadna 10 olyan, amely a közlésre é r
demes, ha nem is üti meg a fölállított szigorú 
mértéket.) A pályázó nevét nem lehet ugyan 
kitenni, mert a pályázat titkos volt, de a 
jeligét igen s a szerző utólag jelentkezhetik, 
ha meg akarja  magát nevezni. . .

Még az »Erős vár« dallamának egységesí
tésére is szeretném az illetékes körök figyel
mét felhívni.

Évekkel ezelőtt az egyik reformációi kö
zös ünnepélyen az erőteljesen elhangzott »Te 
benned bízunk« után a mi hatalmas Luther 
énekünk bátortalan zsongásként hallatszott a 
légi képviselőház nagytermében. Ennek oka 
részben az volt, hogy a ref. orgonás előtt a 
használatban lévőtől eltérő partitúra feküdt.
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Akkor ezt Is szóvá tettem  az egyetemes gyű
lésen s m egnyugtató választ nyertem. Nem 
tudom történt e ebben az ügyben valami, de 
jó volna a hiteles dallamot m egállapítani és az 
egyházközségekkel, valamint a ref. és unit. 
felekezetekkel közölni.

K l f ő S  V Á lf  A M l  I S T E N Ü N K .

E r ő s  v á r  a m i  I s t e n ü n k ,
J ó  j e g y  v e r ü n k  é s  v é r t ü n k ,
A z  ő o l t a l m a  v a n  v e lü n k  
H a  m o s t  v e s z é l y b e n  é l tü n k .
Ősi e l l e n ü n k  
T ö r  m o s t  e l l e n ü n k  
F e g y v e r e  m e r é s z  
E r ő s z ü k . c s e I s z ö  v é s ,
E  f ö ld ö n  n in c s e n  m á s a .

E r ő n k  k e v é s . ha i t t  a v é s z  
É s  c s a k h a m a r  e l v é r z ü n k ,
D e  I s t e n  k ü l d t e  h ő s  v i t é z  
M e g k ü z d  m a jd  b á t r a n  é r tü n k .  
K é r d e z e d :  k i  a z ?
J é z u s  K r i s z t u s  a z .
S e r e g e k  u ra  
C s a k  0  I s t e n  f ia .
A  g y ő z e l e m  ö v é  l e s z .

S  ha ö r d ö g ö k  g o n o s z  h a d a  
S z o m j a z z a  d r á g a  v é r ü n k ,
N e m  r e t t e g ü n k  tö b b é  soha,
M i  b á t r a n  c é l h o z  é r ü n k .
E  v i l á g  u ra  
B á r  le s  b o s s z ú r a .
M á r  n e m  á r t  s o k á
í t é l e t  s ú j t o t t  rá
E g y  s z ó .  a p o r b a  d ö n t i .

M in t  s z i k l a  á l l jo n  a z  I g e ,
A  k é t k e d é s  s e  b á n ts a  
V e lü n k  a z  V á  s  a z  ő k e g y e  
S z e n t  l e l k é t  r á n k  b o c s á t ja .
V e g y é k  é l e tü n k .
N ő n k . b e c s  ü le  t l in k .
I e s s z é  n m in d e n  l ink  
M it  s e m  n y e r n e k  V elü nk .
M i é n k  a m e n n y  h a ta lm a .

id. Dr. B a z á r  Z o l tá n .

A zsinat második ülésszaka.
Október 28-án ült össze a zsinat második ülés

szaka D. báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő és D. Geduly Henrik püspök, mint a zsinat el
nökeinek elnöklete alatt.

D. Geduly Henrik püspök, egyházi elnök imája 
után báró Radvánszky Albert világi elnök az új ülés
szakot megnyitottnak nyilvánította. Bevezető szavai
ban megemlékezett arról, hogy Gömbös Gyula halála 
gyászba borította az evangélikus egyházat. Hangsú
lyozta, hogy az elhunyt miniszterelnök zavaros vi
lágban országunk határai között fenn tudta tartani 
a rendet, elhagyatott állapotunkban meg tudta sze

rezni és tartani számunkra a nagy nemzetek ba
rátságát, s a remények hanyatlásának idején ébren 
tudta tartani a jobb jövőbe vetett bizalmat. Ezután 
búcsúztatta a zsinat halottait: Zelenka Lajos világi 
alelnököt, Kiss István püspököt, Blatniczky Pál és 
Mikolás Kálmán espereseket. A továbbiak során be
jelentette az elnök, hogy a kormányzó legfelsőbb jó
váhagyásával látta el a zsinat kiegészítéséről szóló 
törvényt, amelyet Dr. Mikler Károly zsinati jegyző 
felolvasott. A zsinat tagjai a törvénycikk szentesítését 
felállva hallgatták meg.

Miután a megüresedett taghelyekre megválasztott 
Chugyik Pál esperes, Gyarmathy Dénes lelkész, és 
Dr. Zsedényi Béla miskolci jogakadémiai tanár man
dátumait igazolták, megválasztották a zsinat kiegé
szítéséről szóló törvény értelmében a zsinat új tag
jainak: Sárkány Béla egyházker. lelkészi főjegyzőt, 
Turóczy Zoltán győri lelkészt, Dr. H. Gaudy László 
egyházker. vallástanítási felügyelőt, Kuthy Dezső 
egyetemes főtitkárt, Németh Sámuel soproni líceumi 
igazgatót, Dr. Deák János egyetemi tanárt, Tom- 
csányi Vilmos Pál ny. minisztert, cgyházfelügyelöt, 
Dr. Polner Ödön szegedi egyetemi tanárt, Dr. Pap 
Elek titkos tanácsost, a Nemzeti Bank alelnökét, Dr. 
Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert, egyházfelügyelöt, 
Dr. Benczúr Vilmos szarvasi ügyvédet, egyházmegyei 
ügyészt és Dr. Streicher Andor szatmári alispánt, 
egyházmegyei felügyelőt. Uj világi alelnöküi Mester - 
házy Ernő kerületi felügyelőt, zsinati gazdává Kemény 
Lajos esperest, jegyzővé Csatáry Elek ny. alispánt 
választották meg.

Hosszabb vita után kimondták, hogy az olyan 
tanügyi férfiak vagy lelkészek mandátuma, akik zsi
nati képviselővé történt megválasztásuk óta állásuk
ból nyugalomba vonultak, a már összeült zsinatra 
érvényben marad.

Az új zsinati ülésszak november 10-én délelőtt 
10 órakor kezdődik az egyetemes egyház széki ' ^han, 
mikor is megindul a bizottságok által felcL.&̂ z.ott 
és nyömtatásban közrebocsátott anyag érdemleges 
tárgyalása. Illetékes helyről kapott felvilágosítás 
szerint ez a tárgyalás egyfolytában több hétig fog 
tartani.

H Í R E K
1111111111111111111111

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 21. VASÁRNAP.
János ev. 4:47—54-

Pár szó csak az, amit Jézus mond a csodaváró, 
segítségkérő embernek. De az Ö szavai nem üres 
szavak, hanem feltételezik az Isten királyságának va
lóságát, amely beállott, amikor ő  megszületett. E 
királyság a csodák királysága, hiszen ahol hivő szív
vel fordulnak feléje az emberek, mindenütt lehetetlen 
válik valóra.

A királyi ember is hívő szívvel fordult Jézushoz. 
Hitt a szavaknak és így a hite mondott igent ezzel 
a teremtő Isten és Jézus kapcsolatára. Ezért meg
nyilatkozott az ö szükségében Isten teremtő ereje, 
amely nem csak gyógyulást, hanem hitet is ered
ményezett.

Csoda, hitnyerés, hivővé-válás, gyógyulás nem 
lehet másként Jézus egyetlen szavára, mint úgy, ha 
Jézus nem csak beszél Isten erejéről, hanem beszéde, 
szava, Igéje maga az Isten teremtő ereje. Csak úgy, 
ha Jézus Igéje nem puszta szó, hanem erő, nem 
csupán biztatás, hemem valóraválás is. Annak, aki 
Jézus segítségét kívánja, szavakban, Igékben kell 
hinnie, ezeket kell elfogadnia, felül kell emelkednie 
a földi törvényszerűségeken. Elég az Ige, a Jézus 
szava és megtörténik a lehetetlen, ami lehetséges 
ott, ahol Jézus jár és Igéje szól. Csoda történik és 
hit születik.
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— Az egyetemes közgyűlés hete az országos 
egyház életének annyi eseményét süríti össze, hogy az 
szinte rovására van egymás jelentőségének. A most 
elmúlt héten a lelkészegyesület, a papnék egyesülete, 
nőegyletek országos szövetsége, a tanár- és tanító- 
egyesület, az Országos Luther Szövetség, a Missziói 
egyesület, a Luther-Társaság tartott tanácskozásokat 
és ünnepségeket. Ezek mindegyikéről részletesen be
számolni csak lapunk legközelebbi számában tudunk. 
Éppen így az egyetemes közgyűlést előkészítő bizott
ságok és maga a közgyűlés is az egyházi élet annyi 
kérdésével foglalkozik, hogy azok részletes ismer
tetését is jövő számunkban hozzuk.

— Reformációi emlékünnep. Az Országos Bethlen 
Gábor Szövetség az Országos Luther Szövetség és 
a Magyar Kálvin Szövetség, valamint a Dávid Fe
renc Egylet és az Országos Magyar Protestáns Diák- 
szövetség közreműködésével október 31-én, szomba
ton este tartja a Reformációi Emlékünnepét. Este 
7 órai kezdettel a pesti Vigadó termeiben a pro
testáns egyházi és világi kiválóságaink szólalnak fel. 
Az ünnepi beszédet D. Raffay Sándor püspök tartja. 
Műsoros ünnepély, illetve ünnepi istentisztelet lesz 
este 6 órai kezdettel a Szilágyi Dezső-téri református 
templomban fimádkozik és Bibliát olvas Kemény 
Lajos) és fél hét órai kezdettel Rákos-utcai unitárius 
templomban, valamint este 7 órai kezdettel a Deák- 
téri evangélikus templomban. Belépődíj nincs sem 
a vigadói, sem a templomi ünnepélyeken. A pesti 
Vigadóban tartandó ünnepélyen fenntartott helyeket 
kizárólag csak az egyházi és világi hatóságok, va
lamint a társadalmi egyesületek képviselői részére 
biztosít az Országos Bethlen Gábor Szövetség f. hó 
24-ig való jelentkezés esetén. (IX., Rákos-u- 3. telefon: 
1-853-08.)

- R 70 éves Geduly püspököt ünnepelte a tisza- 
kerületi evangélikus presbiterek értekezlete. Az evan
gélikus nagytemplom másfélszázados fennállása al
kalmából Geduly Henrik püspök irányításával az 
egyházközség ünnepi hetet kezdett, amelynek első 
eseménye az az értekezlet volt, amelyet a tisza- 
kerületi evangélikus presbiterek számára tartottak. 
A megnyitóbeszédet Lichtenstein László felügyelő- 
elnök mondotta, kegyeletes szavakkal emlékezve meg 
Gömbös Gyula haláláról. Ezután Geduly Henrik püs
pököt üdvözölte hetvenedik születésnapja alkalmából. 
Vető Lajos »Az egyetemes papság elve«, Marcsek 
János »Az egyetemes papság különböző egyházak
ban«, Margócsy Emil »Az egyetemes papság elvének 
szolgálata az evangélikus presbiter által« címmel 
adott elő. Geduly püspököt a református egyház ne
vében Bartók Jenő üdvözölte, a szarvasi evangé
likusok jókívánságait Bartos Pál, a békéscsabaiakét 
Meciova':-zkv Mátyás tolmácsolta, majd Nyíregyháza 
nevében Juhász Mihály fejezte ki a város üdvözletét.

— Luther-szövetségi offertórium. Felhívjuk a lel
készek és gyülekezetek figyelmét arra, hogy az egye
temes közgyűlés határozata szerint minden gyüleke
zetben Luther Márton születésnapjához legközelebb 
eső vasárnapon, (ez évben nov. 8-án) offertórium 
tartandó az Országos Luther Szövetség javára. Az 
offertórium 24167 sz. postacsekken küldendő be.

— Gáncs Aladár síremléke. Még nincs egy éve, 
hogy fiatalon, sok munka terhével és mégis a sok 
munkától kifáradt szívvel eltávozott közülünk Gáncs. 
Aladár. Barátai, munkatársai és hívei rövid idő alatt 
összegyűjtötték azt az összeget, melyből sírkövet 
emeltek. A misszióegyesület vezetése alatt indított 
mozgalom így eredményesen fejeződött be. A fekete 
márvány-sírkő megáldása október 28-án délután tör
tént a Kerepesi temetőben. Németh Károly esperes 
mondott emlékbeszédet és megáldást. Ihmels Károly, 
a Lipcsei Misszió igazgatója meleg szavak kíséretében 
helyezte el á misszió koszorúját.

— A pápai református teológia látogatása a 
soproni evangélikus teológián. Az evangélikus hit- 
tudományi egyetemi fakultásnál testületileg látogatást

tett a pápai református teológiaia akadémia tanári 
kara és ifjúsága A vendégeket a vasútnál Karner 
Károly dékán üdvözölte. A református vendégek 
meghallgatták K. Stange göttingai egyetemi tanár 
előadását, amelyért Trócsányi Dezső mondott kö
szönetét.

— A felvidéki magyar evang. Szövetség október 
14—15. napján tartotta közgyűlését Pozsonyban Szent- 
iványi József világi és Fábry Viktor egyházi elnök 
vezetésével. Az ekkor tartott istentiszteleten mutatták 
be a felvidéki evangélikusok a magyar nyelvű új li
turgiái rendet, melynek előkészítése elsősorban Ko- 
warik Sándor érdeme. A szövetség erélyesen tilta
kozott a szlovák lapokban néhai Czékus István 
püspököt támadó kegyetlen és igaztalan vádak ellen.

— Sopron. D. Kapi Béla püspök az elmúlt héten 
avatta fel Kolbenheyer Mór volt soproni lelkész, 
jeles költő és műfordító emléktábláját.

— A magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet Sop
ronban október 24—25-én tartotta évi közgyűlését 
és a vele kapcsolatos ünnepélyeket. A jelentés ér
dekes adatait ismertetni fogjuk.

— Házassági káté. Nagy hiányt pótolt az Országos 
Luther Szövetség azzal, hogy Dr. H. Gaudy László 
»Házassági káté« c. füzetét kiadta. A vegyes házasság 
és reverzális kérdéseiben felbecsülhetetlen segítséget 
jelent ez a kis füzet, melynek méltatására még visz- 
szatérünk. Az Országos Luther Szövetség e napok
ban küldi szét a lelkészi hivataloknak.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti, Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekrőll — F elvilágosít ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z A K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harangfelszerelés- és harang
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Zur Nleden Ernst: Éneddel beszélgetek. 
Fordította Dr. Vető Lajos. Megjelenik november 
havában. Bolti ára P 2.80, előfizetési ár november 5-ig 
P 2.40. Előfizetéseket kér: Scholtz Testvérek könyv- 
kereskedése, Budapest, IX., Feresnc-körút 19—21. sz.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert, 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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A VILÁGFORM ÁLÓ
D. D. Raffay Sándor beszéde a Vigadóban tartott

Isten úgy akarta, hogy 1517. október 31-én a 
történelem folyamatában fordulat álljon be. A wit
tenbergi vártemplom kapuján megkonduló kalapács 
egy eßész világra kiható dráma kezdetét jelezte. 
Hangjara a világtörténet nagy színpadán szétlebbent 
a függöny és megindult egy hatalmas, világfordító 
esemény. Ez esemény megünneplésére gyűltünk ma 
egybe.

A reformáció ünneplése csak akkor gyümölcsöző, 
ha nem egyszerű elmélázás, hanem életformáló tö r
vények meglátása. A reformáció történetének lapozása 
csak akkor áldásos, ha nem egyszerű kegyeletes 
emlékezés, hanem új útakra térítő hatások .keresése 
és befogadása. A reformáció hőseinek megidézése 
sem lehet pusztán kiváltságos életek fényében való 
gyönyörködés, hanem hitben és bölcseségben való 
gazdagodás. Mert a mult a mának fundamentoma. 
A történelem jövendőket termő törvények tárháza. 
A hithösök élete egymástváltó nemzedékek nevelője.

Mikor azért mi, kései nemzedék, most a re
formáció emlékezetét ünnepeljük, semmi másra nem 
nézünk, egyedül csak magára a reformációra. Nem 
hánytorgatjuk fel a múlt szenvedéseit, nem szedjük 
rovásra a jelen hántásait, nem tárjuk fel lelkünk 
sebeit, hanem egyedül csak a reformációban nyert 
drága örökségre függesztjük szemünket, hogy tisztán 
álljon előttünk, mit örököltünk apáinktól és mit 
tartozunk átörökíteni gyermekeinkre.

Ezt az örökséget egyetlen szóval is kifejezhetjük. 
Ez a szó az evangélium. Mert a reformáció az evan
gélium újból való feltárása. A reformáció az evangé
liumot helyezte vissza vezérlő helyére. A reformáció 
az evangéliumot tette ismét a világ világosságává. 
A reformáció nem akart semmi mást, csak az evan
géliumot visszaadni a Krisztusban hívek seregének. 
Mert a reformátorok felismerték, mennyire igaza 
van Pál apostolnak, mikor azt mondja, hogy az 
evangélium az Istennek mindent átformáló és min
dent jóravezérlö ereje. Erő, mely korokat dönt és 
korokat támaszt. Erő, mely múltakat temet és jövőket 
hív életre.

Az evangéliom világformáló erő volt akkor is, 
mikor az Ur Jézus Krisztus ajkán és szívén át

E V A N G É L IU M .
országos reformációi emlékünnepen.

a világba lépett. A keresztyénség történelmi szük
ségszerűségét Pál apostol a nála megszokott vilá
gossággal abban állapítja meg, hogy »az emberek 
az igazságot hamisságba fogják le, mivelhogy is
merték az Istent, és mégsem dicsőítették őt, mint 
Istent, nem is adtak neki hálát, hanem okoskodásaik
ban haszontalanokká lettek és balgatag szívük meg
sötétedett. Bölcseknek mondván magukat, balgákká 
lettek és az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték 
múlandó embernek és madaraknak és négylábúaknak 
és csúszómászóknak képmásával. Ezért adta őket az 
Isten szívük vágyaiban tisztátalanságra, hogy testüket 
egymásközt megszeplösítették, mint akik hazugságra 
változtatták az Isten igazságát és a teremtményt 
tisztelték és szolgálták a teremtő helyett«.

Ezt mondja Pál apostol a pogányokról. A maga 
fajáról, a zsidóságról pedig megállapítja, hogy a 
kiválasztott voltával dicsekszik és abban megnyug
szik, de életével és Istenhez való hűségével magát 
a kiválasztottságra érdemessé tenni sem nem tudja, 
sem nem is akarja.

Ilyen mélységekben járt akkor a világ. Az Isten 
igéje, az evangéliom volt az az erő, amely a már 
nem is érzett bűnök és a lélekhez nőtt képmutató 
hitetlenség fertőjéből az emberiséget tisztultabb élet 
és emelkedettebb életcél útjára emelte. Az Istennek 
embermentő atyai szerelméből a Krisztus lelkén át- 
áramló kegyelem és az az égi világosság, amelyet a 
sötétségben ülő nép az első karácsony éjjelén szét- 
ömleni látott és az az útmutató csillagfény, amely 
a napkeleti bölcseket Jézushoz vezette, új életeszmény 
birtokába juttatta az emberiséget.

Ez az életeszmény az istenfiúság volt. Teljes 
valóságában és szeplőtelen tisztaságában Jézus mu
tatja meg, nekünk csak szent hivatás és felemelő 
ideál marad.

Az istenfiúság fogalma sem a pogányságnak, 
sem a zsidóságnak nem volt ismeretlen, de viszont 
nem is volt sem igazi tartalma, sem 'életformáié 
ereje. A pogányság körében az ember istenítésévé 
fajult, a zsidóság körében pedig lelki rabság és 
nyűgöző formák fojtogató légkörében vergődött. Jé
zus nem bölcseleti okoskodásokban, nem is törvé
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nyékben, hanem a maga személyes emberi életében 
mutatta meg az igazi életideált. Megmutatta, hogy 
az embert csak a teste törvénye, ez az igazi nehéz
kedési törvény kötheti a földhöz, de a lelke szabadon 
élhet Isten közelében. Megmutatta, hogy aki a földön 
jár, lélekben az egekig szárnyalhat. Megmutatta, 
hogy a röghözkötöttség nem lehet akadálya az Isten
hez való tartozás tudatának, sem az Isten akarata 
szerint való élet kialakításának. Jézus nyomán jutott 
az emberiség igazán annak tudatára, hogy az anya
gias, pusztán testi, állati élet lealacsonyítja az em
bert. Akkor lett az ember igazán emberré, amikor 
felismerte, hogy Istenhez és az örökkévalósághoz 
tartozik; mikor felismerte, hogy ő nem egyszerű 
matéria a matériák világában, hanem az Isten gon
dolatának a hordozója és hívatott megvalósítója. És 
az ember csak akkor maradhat igazán ember, ha 
felismeri, hogy a matériális életfelfogás őt lealázza 
és méltatlan életszíntre fokozza le. Az emberhez 
egyedül méltó életeszmény az istenfiúságra való tu
datos törekvés.

Az evangéliom ez életformáló hatása az idők 
folyamán meggyengült és elhalványodott annyira, 
hogy a középkor teljesen megérett a reformációra.

A reformáció ugyanolyan történelmi szükség
szerűség gyümölcse volt, mint a keresztyénség. A 
reformáció nem is más, mint maga á Jézusi keresz
tyénség megújulása. Isten a középkorban sem tudott 
más eszközökkel segíteni az önös életet élő embe
riségen, mint az evangéliommal. Voltak ugyan a 
középkorban is kiváló emberek, nagy tudósok, akik 
nemes elgondolások és céltüzések szövétnekével igye
keztek új utakra térni és téríteni korukat, de ezen új 
útakon sem magukat, sem korukat megtartani nem 
tudták. Voltak akkor is napkeleti és napnyugati 
bölcsek, akik a világmegváltás álmait álmodták, de 
álmaikból csak a szomorú valóságra ébredtek és 
álmuk nem bírt valósággá erősödni. Annak a kornak 
nem volt egyetemeden átfogó gondolata, sem a lel
ket tisztító és emelő életideálja. Ezért bomlott atom
jaira a társadalom és ezért nem tudott a testvéri 
összetartozás gondolata még a család körében sem 
egyeduralomra emelkedni. Az emberek között min
den csak az ellentétet és az elhidegülést fokozta 
és a keresztyén népek és nemzetek élete mindenütt 
csak az evangélium szégyenét növelte.

Voltak, akik ezt a szégyent a tulajdon leikükön 
érezték és nyíltabb vagy burkoltabb formában fel is 
szólaltak ellene. Ezek a tisztán látó emberek azonban 
csak olyanok voltak, mint az őszi napsugár erőtelen 
fényfoltjai, melyek a halódó lombok sárgult levelei 
között átszürödnek és fénylenek ugyan, de sem életet 
kelteni, sem életet megtartani nem bírnak. Ahol az 
emberek a mindennapi élet nyűgéből nem képesek 
nemesebb élet akarásáig emelkedni; ahol a testi 
élet vergődései elszoktatják a lelket az örökké
valóság életnemesítő gondolatától; ahol a vallás maga 
is alig más, mint formákba rögzített babona és kép
mutatás köntösébe öltözött hitetlenség; ott már csak 
az evangéliom térítheti új utakra az emberiséget.

Ezt tette a reformáció, melynek történeti hiva
tása ugyanaz, ami a keresztyénségé, hogy az embert 
az istenfiúság tudatára emelje és az Isten előtt való 
személyes felelősség érzésének felkeltésével az örök
kévaló élet szolgálatába állítsa. A reformációt lehet 
ugyan ellentétesen is méltatni és megítélni, de sem 
a történelem lapjairól letörölni, sem egyetemes ha
tását elvitatni nem lehet. A reformáció olyan mint 
a nap, melynek fénye és melege azokra is kihat, 
akik neki hátat fordítanak vagy alusznak. A refor
máció nem hozott új vallást, hanem csak a vallást 
adta vissza az embernek és az embert a vallásnak. 
A reformáció semmi mást nem akart, csak azt, hogy 
a régi evangéliommal új embert formáljon és a régi 
életcéllal új életet indítson a földön és az evan
géliomot ismét életformáló erővé tegye az emberi
ségben. A reformáció csak az evangéliomot tette visz- 
sza az emberiség asztalára, hogy világítson mind
azoknak, akik a házban vannak.

Akik azt mondják, hogy a reformáció szükség
telen vagy éppen káros volt, azok sem a reformációt, 
sem az evangéliomot, sem a vallást nem ismerik. 
Nem tudják, hogy a vallást nem lehet és nem is sza
bad formákba rögzíteni, tantételekben mozdulatlan
ságba kényszeríteni, ember és ember közé válasz
fallá kiépíteni. A vallást áldásul oltotta bele Isten 
az emberek leikébe, hogy a földi életet örökéletté 
formálja. A vallás igazi hivatása harmónia teremj 
tése az ember és az Isten, az ember és az errfber 
között, de magában a hívő emberben is. A vallás 
ugyanolyan életeleme a léleknek, mint a levegő és 
a világosság a testnek. Amint levegő és világosság 
nélkül nincs egészséges testi élet, ugyanúgy vallás 
nélkül nincs egészséges lelki élet. Aki a vallást 
tagadja, az magá,t a lelki és szellemi életet is tagadja. 
Ezért .7 vallástalan és hitetlen embert jobban kerüld, 
mint a ragályos kór hordozóját, mert a hitetlen 
ember tele van lélekromboló bacillusokkal. De ke
rüld azokat is, akik a vallást ékül állítják az egy- 
mástkereső emberszívek közé, mert ezek a vallás 
hitelét vesztegetik és öntudatlanul és akaratlanul 
is a hitetlenség táborát növelik.

A reformáció a vallást adta vissza az embernek, 
mert az evangéliomot adta vissza a keresztyénség- 
nek. Ezért a reformáció, a legnagyobb áldások egyike, 
mert benne életformáló erő van. Mi magyarok is 
tapasztaltuk ezt.

Mikor a mohácsi vész után az Isten jóságából 
eljutott hozzánk is az evangéliom, új jövendők út
jára tért a nemzet élete. Akkor már a pusztulás 
örvényének szélére jutott nemzetünk. Testben össze
törve, lélekben meghasonolva, reménytelenül, ta
nácstalanul, önmagában is csalódottan, múltat ve
szítve, jelent siratva, jövendőt sem remélve állt a 
sírja szélén. A hatalom birtokosai önzők és szív
telenek, a hatalomból kirekesztettek fásultak voltak, 
az egész nemzet pedig a halálba is belenyugvó csüg- 
getegséggel várta elmúlását. Ekkor jött az evan
géliom, amely új nemzedéket formált. Uj nemze
déket, amely tudott hinni, bízni, remélni; új nem* 
zedéket, amely akart élni, nem pusztán azért, hogy 
éljen, hanem azért, hogy áldottabb és gazdagabb 
jövendőt alapozzon.. Tudott a bajban megállni, a 
romlásban tisztának maradni, tudott önmagáról le
mondani és nemzetéért dolgozni, tudott összeforrni 
és szenvedve kitartani. Bizony mondom, ha a mo
hácsi vész után nem jön a reformációban segítségül 
a Krisztusnak életformáló evangélioma, ez a sze^ 
gény, összetört és önmagával is meghasonlott, ve- 
zérteien, tehetetlen magyar nemzet rég elpusztult 
volna. A reformáció formálta ezt a népet élnitudó 
és jövendőt akaró nemzetté, nem emberek böl- 
cseségével, nem fegyverek hatalmával, hanem a 
Krisztus életformáló evangéliomával.

Ma ismét történelmi alakulás sodrában élünk. 
Világfordulat hullámai hömpölyögnek át rajtunk. Ben
nünk és körülöttünk múltak halnak, jövendők szület
nek. Alkotó és romboló erők roppant táborai vias
kodnak a világhatalomért. Melyik lesz a győztes, me
lyik a legyőzött, attól függ, milyen erős ez a nem
zedék. Milyen erős hitben, jellemben, erkölcsben; 
milyen emelkedett az életfelfogása, milyen világos 
a bölcsessége, milyen kemény á józansága és a helyt
állása. Mert a viaskodó eszmék az ember lelkében 
vívják meg harcukat. Az ember és a kor szoros köl
csönhatásban élnek egymással. Emberek alakítják a 
kort, korok alakítják az embert. A korszakok válta
kozását nem pusztán dátumok jelzik, hanem nemzedé
kek is, amelyek élete és lelke a korszak szellemét 
tükrözteti vissza.

Ez a kor pedig, amelyben mi élünk, komoly vál
ságok kora. Testvértiprás és testvérkeresés együtt 
fészkel a népek szívében. — A népeket és nemze
teket itt szövetségbe édesgetik, amott meg egymás 
ellen úszítják. Itt a szellemi együttműködés útját 
egyengetik, amott a fajgyűlölet lángját lobogtatják. 
Itt életoltó fegyverek gyártását hajszolják, — amott 
pedig az életmentő szérumoknak a felfedezésén
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fáradoznak. Itt éhező emberek leikéből tör ki só- 
hajos fohász a mindennapi kenyérért, amott a rút 
nyerészkedés telhetetlensége eregeti tengerbe, vagy 
dobja a tűz martalékává a föld termékeit. Itt temp
lomokat építenek, amott templomokat rombolnak. Itt 
nyugalmat és békességet emésztő bálvánnyá teszik, 
amott megtagadják és meggyalázzák az Istenbe vetett 
hitet. Itt túlzásba viszik és gyűlölettermő türelmet
lenséggel telítik meg a keresztyénséget, amott meg 
elavult, ócska köntösként ledobják, és mondvacsinált 
elméleti pogánysággal akarják felcserélni. Az erkölcs
ről pedig nem is merek szólni, mert itt olyan mély
ségek szélén tántorog ez a kor, amelybe beleveszhet 
mindnyájunk élete.

Ebben az egyensúlyát vesztett korban bizony 
hiúba járnak a békesség jelszavával házalni a fegy
verhalmozó népek diplomatái; hiába teregetik ki a 
második és harmadik, vagy akár a tizedik interna- 
cionálé hazug Ígéreteit a rend és az önzetlen szol
gálat ellenségei; hiába akarják a vallást akármilyen 
nemzeti mázzal bevont modern pogánysággal, vagy 
megtévesztő új, kegyes formákkal felcserélni, a hitet
lenség apostolai: ezen a nemzedéken nem segíthet 
más, egyedül csak a Krisztus evangélioma. Ennek 
a kátyúbajutott kornak semmi más igaz útmutatója 
nem lehet, mint az Isten-ige, amely a keresztyénség 
hajnalán is, a reformációban is új életet teremtett. 
Az az Isten-ige, amely hívövé formálja a hitetlent, 
erkölcsössé a bűnöst, tisztává a bélpoklost, alázatosssá 
a kérkedőt, szolgálni akaróvá az uralomhoz szokottat, 
testvérré a gyülölködöt, lemondóvá az irígykedőt, 
őszintévé a képmutatót, látóvá a vakot és Isten gyer
mekévé a hús és a vér elesett emberét.

Ez az evangéliom a mi örökségünk. Életformáló 
törvény mindörökké. Mi jól tudjuk, hogy ezzel is csak 
kegyelemre szoruló, gyarló emberek vagyunk és ma
radunk, de azt is tudjuk, hogy az evangéliom nélkül 
igaz ember, melegszívű testvér, egyházának és ha
zájának munkás és hfi fia senki sem lehet. Mi az 
evangéliom birtokában nem osztályozunk embereket, 
nem is vitázunk senkivel, ki az első, vagy ki a má
sodik ebben a hazában, de azt mindenkivel szemben 
jogosan és büszkén hangsúlyozzuk, hogy tisztes és 
tiszta életben, a kötelességek becsületes és önzetlen 
teljesítésében, a társadalom buzgóságos építésében, a 
nemzet és haza szolgálatában, a testvérszeretet ápo
lásában és a jobb jövendő munkálásában az evangé
liom népe századok óta a nemzet legjobbjaival együtt 
a legelső sorokban áll. És ott akar állni ezután is. Sze
gények vagyunk, de nemzetünket gazdagítani akar
juk. Aranyunk, ezüstünk nincs, de amink van: Isten
től adott képességeinket, evangéliomi vallásosságunk 
és erkölcsösségünk minden értékét. Isten előtt való 
személyes felelősségünk tudatából táplálkozó köteles
séghűségünk és testvérszeretetünk teljes készségét 
odaadjuk a jelen nyugalmának és a jövő biztonságá
nak fundamentumáúl. A kor gazdasági válságának 
megszüntetéséhez csak a munkánkat kínálhatjuk fel, 
de a lelki válsága megszüntetéséhez és a betegsége 
orvoslásához az evangéliomot adjuk át. Mert csak 
az evangélium szerezhet nekünk, hazánknak és az 
egész emberiségnek jobb és boldogabb jövendőt!

Ünneplő testvéreim! Nem régen egy égő fáklyát 
vittek végig országokon át a világ egyik részéből 
a másikba. Az olimpiai láng szimbólum volt. Szimbó
luma a népek egy akaratban való összefogásának. 
A nemes célkitűzésnek és az egyazonos testvéri ösz- 
szefogásnak szimbóluma volt a vándorfény. Mintha 
csak az Apokalipsis amaz angyalának röptét láttuk 
volna ebben a földi lánghordozásban, aki végigre
pült a teremtett világon, kezében egy nyitotjt köny
vecskével. Nyomában égi szózat: »Eredj, vedd ezt a 
nyitott könyvecskét!« Az Isten angyala előbb az 
apostoloknak, később a reformátoroknak, most pedig 
nekünk adja át a nyitott könyvet.

Mert abban van az életformáló erő. Ezt vettük 
örökségül apáinktól, ezt kell örökségül hagynunk gyer
mekeinkre, ezt adjuk most ajándékul a tétova kor- 
naK. Jaj annak az evangéliomi embernek, aki nem

hordozza kezében és szívében ezt a szent, nyitott 
könyvecskét! — Jaj annak az embernek is\ aki 
nem tudja örökül hagyni gyermekeinek! Jaj volna 
egyházunknak, ha nem tudna az evangéliomhoz hü 
nemzedéket nevelni! De jaj volna ennek a nemzetnek 
is, ha nem volna benne az evangéliomnak jövendőket 
munkálni tudó hűséges tábora!

Ne hangoljon le senkit, hogy kevesen vagyunk: 
a jelen nem a sokaságnak, hanem a megálló és ki
tartó embereknek munkájából válik jövendővé. Ha 
kevesen vagyunk is, mégis világformáló erőt hordo
zunk és jövendők útját mutató világosságot lobog
tatunk az evangéliomban. A jelenvaló idők próbálta- 
tásai se verjenek le, mert a jövő a miénk, me*t 
miénk az evangéliom!

Feladataink és a zsinat.
Az Evangélikus Élet október 11-iki szám á

ban D. Kapi Béla püspök jelentéséből olvas
tunk egy részletet »Feladataink« címen. Eme 
jelentés ezen részében van egy igen figyelem 
re méltó m egállapítás. Ezeket m ondja: »Egy
házunk m egvalósítandó és betöltendő felada
taira gondolva, term észetesnek találnánk, hogy 
azokat a zsinat elé kerülő alkotm ánytervezet 
tükréből állapítsuk meg.« — »Az egyébként 
értékes zsinati alkotm ánytervezet azonban nem 
szemlélteti egyházunk ezen feladatait.«

A püspöki jelentés ezen m egállapítása az 
evangélikus társadalom  legszélesebb rétegeinek 
a szívéből fakad. Akik távolról figyelik a zsinat 
előkészítő m unkálatait és kíváncsian veszik 
kezükbe a megjelent törvénytervezetet, a  vé
gén is bizonyos csalódással vagy legalább is 
mondjuk úgy, hogy bizonyos ki nem elégí- 
tettséggel teszik le a kezükből. Valami hiányzik 
a zsinati tervezetből. Hiányzik a bátorság, a 
merni tudás.

Egyházi életünk legnagyobb kérdéseit 
egyszerűen mellőzi a  tervezet. Am elyeket fel
ölel, azokat is éppen csak érinti. Simogatja. Va
lahogy az az érzésünk, hogy nem meri erős 
m arokkal m egragadni, hogy azután egészen a 
megoldásig vigye őket. Egyházi életünkben 
nem m er gyökeres újításokat kezdeményezni. 
Fél az erősebb orvosság alkalmazásától.

A zsinat összehívása előtt egyházi lapjaink 
tele voltak jajjal, panasszal, riadóval. M in
denütt azt lehetett olvasni, hogy egyházunk 
életében olyan kérdések várnak megoldásra, 
amelyek megoldásának halasztása összeomlást 
vonhat maga után. S ha most olvassuk a zsinati 
tervezetet, akkor kénytelenek vagyunk a rra  
gondolni, hogy mindaz vaklárm a volt csupán. 
Egyházi életünknek nincs is valami nagyon 
komoly kérdése. Egészen megfelelő a régi 
helyzet, csak átfesteni kell a dolgokat.

Pedig hát, hiába áltatnék m agunkat, van
nak megvalósítandó »feladataink« bőven. Ha 
csak vaktában nyúlunk bele egyházunk életébe, 
m arokra foghatjuk ezeket a »feladatokat«. Lás
sunk csak egynéhányat.

1 . A lelkészi munka ellenőrzése. Ennek 
szükségét maga a püspök is hangsúlyozza je-
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leütésében, merthogy senki sincsen, aki ellen
őrizné »az igeszolgálat belső értékét, annak 
írásszerűségét, hitvallásosságát és építő voltát«. 
Sőt ennyit sem. Ma az egész világon m indent 
agyonfelügyelnek, a legkisebb szolgának ési a 
legmagasabb rangú tisztviselőnek is százféle- 
módon a körmére néznek, csak éppen a lel
késznél vannak, kik minden ellenőrzést egyedül a 
»ielkiismeretre« akarnak reábízni. Senki sem 
kéri számon pl. azt, hogy még m a is van 
evangélikus gyülekezet, amelyben nem tartatik  
bibliaóra, amelyben nincs ifjúsági egyesület, 
nincs nőegyesület, nincs szórványmunka, nincs 
mégcsak ádventben és böjtben sem hétköznapi 
istentisztelet, stb. Ugyan mi lehet ezeken kívül? 
És ez is csak olyan jól van, m intha mindez 
megvolna.

2 . Szórványkérdés. Alig van kérdés, 
amelyet az egyházi közvélemény az utób
bi esztendőkben égetőbbnek és sorsdöntőbb
nek jelentett volna ki, m int éppen a 
szórványkérdés. A zsinat pedig ezt is ép
pen csak érinti. Nem is érinti, hanem való
sággal rálehel csupán. Ha valóban ettől függ 
egyházunk jövendője, úgy miért nem tartja  
érdemesnek a zsinat alaposan m élyére nézni e 
kérdésnek és m egterem teni a szórványmunka 
komoly alapjait? M iért kell még mindig az 
egyes egyházmegyéknek bíbelődniük helyi 
megoldásokkal, amikor hiszen az egész egye
temes egyház sóvárog komoly megoldás után?

,._3 . Egyenlő teherviselés. Egyházi életünk 
egyik legkiáltóbb igazságtalansága az az óriási 
eltérés, mely a különböző gyülekezetek hívei
nek adóterhe között mutatkozik. Mindenki egy
formán tagja a m agyar evangélikus egyháznak. 
M indenkinek egyformán jogai vannak. Dé a 
teher mily nagyon különböző. Az egyik gyü
lekezet hívei évtizedeken keresztül csak 1.— 
(egy) pengő évi egyházi adót fizettek, ezt is 
csak jelképként, az adózási elv fenntartása 
kedvéért, ezzel szemben a másik gyülekezet 
tagjai évi kb. 10.— (tíz) pengő pár bért és 
2000/o-os egyházi adót fizetnek. Bizony feladat 
és szent feladat volna ennek az óriási a rán y 
talanságnak a megszüntetése is.

4 . Egységes lelkészi fizetés. Nemrégiben 
vetette föl ezt a kérdést F arkas Zoltán az 
Evangélikus Élet hasábjain és nagy érdéklő- 
désre jogosan számot tartó cikke úgyszólván 
teljesen érdektelenségbe fulladt. (Talán egy 
hozzászólás volt.) Mindenki tudja, hogy ne
hezen megvalósítható kérdés. Mindenki tudja 
azt is, hogy tökéletes egyenlőség és igazság itt 
sem lehet, am int m ásutt sincs. Megoldandó 
kérdés azonban itt is akadna. Nem lehet pl. 
a megalázottság érzése és szégyenkezés nélkül 
olvasni némely lelkészi híványt. Hogy ne soká 
keresgéljünk, vegyük csak az egyik legutóbb 
megjelentet, amely szerint a megválasztandó 
lelkész fizetését egyebek m ellett a következő 
tételek alkotják: »parlag szöllő(?), a  ré t m eg
munkálása, kantáció és koledaváltság, 8 hl. és 
96 lit, bor, minden háztól egy kakas, 200 fej

káposzta, egyházkelő asszony avatásáért 12 
fillér, egy tvúk, egy kenyér, menyasszony ava
tásáért 12 fillér, 1 kg. liús, kalács, törülköző, 
bor, stb. Lehet, hogy mindez együttvéve komoly 
megélhetést nyújt, de ma, zsinattartás idején, 
ilyen lelkészi hívány, mondjuk csak így: idejét 
m últa már.

5 . Egységes liturgia. M indenki nagyon ha
tározottan érzi, hogy százféleképpen széttagolt 
egyházunkban mennyire fontos volna az egy
séges liturgia. A nevében benne is van ez 
a hangzatos szó, hogy »egységes« és a zsinati 
javaslat mégis azt kívánja kimondatni, hogy 
az istentiszteleti rend m egállapítása a püspökök 
hatáskörébe tartozik (50. §.) vagyis az »egy
séges« istentiszteleti rendből könnyen lesz négy
féle, sőt többféle.

Valahogy ez a túlságosan óvatos, félmeg
oldás jellemző a zsinati javaslatra, Úgy látszik 
mindent értéknek tart, ami egyházunk életében 
m ár régi és éppen azért semmi régit nem akar 
egyszerűen eltörölni. Pedig minden körülmé
nyek között érintetlen csak egy valami kell, 
hogy legyen egyházunkban és ez egyházunk 
hitelvi tartalm a. A külsőnek, a formának azon
ban nemcsak lehet, de kötelessége is változnia 
és az élet követelményeihez alkalmazkodnia. 
M ert kiélt, öreg keretek között friss, új életet 
remélni nem lehet.

A fentebb em lített néhány »feladat« csak 
olyan nagyhirtelen kiragadott néhány feladat. 
Ezeken kívül bizoíiyára van még nagyon sok 
más.

A zsinat m unkáját figyelemmel kísérő 
evangélikus társadalom  és pedig annak világi 
része is csodálkozva látta igen fontos, nagy 
kérdések mellőzését. És nem egy helyen k i
alakult az az eléggé nem titkolható felfogás, 
hogy eme, a közvélemény által sürgetett ké r
dések megoldásának bizonyára odafönt, az egy
ház nagyjai között vannak ellenzői. D. Kapi 
Béla püspöki jelentéséből aztán még nagyobb 
csodálkozással látjuk, hogy ime m aguk a püs
pökök, az egyház élén állók is elégedetlenek 
a zsinati tervezetnek a »feladataink« m egvalósí
tására irányuló igyekezetével. Ezekután most 
m ár m éltán lehetünk kiváncsiak arra , hogy az 
egyházi társadalom  széles körei és egyházunk 
vezetői részéről egyformán fontosnak tartott 
kérdéseknek m iért kellett mégis kimaradniok 
a zsinat munkaanyagából vagy miért kellett 
félmegoldással megelégedniük ?

D edinszky Gyula.

A presbitérium szervezete a 
zsinat javaslatában.

A presbitérium bevezetését a magasabb közigaz
gatási fokozatokban még ma is szeretik sokan úgy 
beállítani, hogy az forradalmi újítást, alkotmányunk
kal, régi hagyományainkkal össze nem egyeztethető 
szervezetet jelent. Ennek a felfogásnak a megdön
tésére szükségesnek látom reá mutatni a követke
zőkre: ..
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Mint a javaslat eredeti indokolása kimutatja, 
már a legrégibb időkben is működtek az esperessé- 
gek mellett az u. n. consistoriumok. A Hamaljar 
által készített és 1803-ban határozattá emelt »utasí
tás« is ismeri már a közgyűlés mellett működő 
kisegítő szervet. Az 1845. évi egyetemes közgyűlés 
egy bizottságot küldött ki, melynek rendeltetése volt 
egy országos érvényű »Utasítás« kidolgozása. E bi
zottság úgy az egyházmegyénél, mint a kerületnél 
és az egyetemes egyháznál is a közgyűlés mellé egy. 
kisegítő szervet, az u. n. »választmányt« állít be. 
A Székács József superintended által a Hamaljar- 
l'éle utasítások alapján kidolgozott és az 1871. évi 
bányakerületi közgyűlés által határozattá emelt »Uta
sítás« mindkét fokon a közgyűlés mellé egy kisegítő 
szervet, az u. n. »kisgyülést« állítja be-

A gondolat, a létesíteni szándékolt szerv tehát 
egyáltalában nem forradalmi újítás, nincs ellentétben 
hagyományainkkal, mert ime, a legrégibb időkig visz- 
szamenöleg mindenütt megtaláljuk ugyanezt az alap- 
gondolatot. Az 1891—93-iki zsinat, mely nyugodt lég
körben, kiegyensúlyozott életviszonyok között dol
gozott, úgy látta, hogy az akkori viszonyok között 
ezen kisegítő szervre már nincsen szükség. Ez azon
ban nem zárhatja ki azt, hogy a fejlődő élet, a 
gyakorlati tapasztalat — és nem utolsó sorban egy
házunknak a legutóbbi zsinat előtti időkhöz sok 
tekintetben hasonlatos zaklatott és küzdelmes hely
zete azt újból szükségessé teszi: az intézményt új
ból életre hívhassuk.

De hasznos dolog ez a történeti visszapillantás 
a létesíteni szándékolt új szerv érdemi elbírálása 
szempontjából is. Annak ismeretében, hogy őseink 
mit kívántak elérni, s milyen célból állították föl 
ezeket a választmányokat, vagy kisgyüléseket, — 
könnyebben tudjuk megbírálni, hogy a javaslat sze
rinti beállítás megfelel-e, vagy sem a hagyományok
nak s az elérni szándékolt célnak.

Ebből a szempontból véve vizsgálat alá a kérdést, 
nagyon helyén valónak kell elismernünk az egyeztető 
bizottságban felmerült, s magában a javaslatban is 
megjegyzés alakjában kifejezésre juttatott aggályo
kat, melyek a javaslat szerinti megoldás ellen fel
merültek.

Az 1845. évi tervezet szerint a választmány ha
tásköre: végrehajtja és elintézi a folyó és halasztást 
nem tűrő tárgyakat, a közgyűlés által meghatározott 
korlátokon belül.

A Székács-féle utasítás által létesített kisgyülés 
nagyjában ugyanilyen hatáskört kapott.

Nyilvánvaló ezekből, hogy az eleink által a köz
gyűlésen kívül a közigazgatás vezetői mellé rendelt 
kisegítő szerv nem volt egy különálló, a közgyűléstől 
teljesen elvonatkoztatott, azzal semmi némü kapcso
latban nem álló szerv, hanem nagyon sokban ugyan
azt a szerepet töltötte be a magasabb közigazgatási 
fokozatokban, amit a presbitérium az egyházközsé
gekben.

Ezzel szemben a javaslatban körvonalozott pres
bitérium a magasabb közigazgatási fokozatoknak — 
egy teljesen önálló hatáskörrel és fokozattal “ biró 
szervévé van előléptetve, mely a közgyűlésektől tel
jesen függetlenül végzi a maga munkáját, és pedig 
olymódon, hogy e két szerv: a közgyűlés és presbi
térium egymással sohasem találkozik, egymással nem 
érintkezik, egymás munkájára befolyást, ellenőrzést 
nem gyakorolhat.

Ha végig nézzük a legrégibb időktől fogva egy
házunk szervezetének fejlődését, — kitűnik, hogy 
minden időben és minden újabb szervezeti rendelke
zésben az illető közigazgatási tagozat legfőbb inté
ző szerve a közgyűlés volt. Az 1891—#3 esínat által 
alkotott egyházalkotmány ugyanilyen szellemben épí
tette föl a közigazgatási gépezetet. Ebből a szem
pontból tehát forradalminak, avagy hagyományaink
kal ellenkezőnek lehet minősíteni — nem a presbi
térium intézményét, hanem annak a javaslat által 
adott megoldási módozatait. Tehát nem az intéz

mény ellen, hanem a javaslat által adott megoldási 
módozat ellen lehet és kell állást foglalnunk.

Az Evangélikus Élet 1936. évf. 2., 4., 8. számai
ban közölt, ide vonatkozó cikkeimben már rá mu
tattam részletesen azokra a rendelkezésekre, amelye
ket módosítani látok szükségesnek, — azért, hogy az 
egyeztető bizottság által is kifogásolt hatásköri zava
rok elkerülhetők legyenek és a fölállítandó presbi
tériumok tényleg azt a célt szolgálják, amelyre a 
fentebb hívatott fejlődés szerint rendelve vannak. Is
métlések elkerülése végett e helyen is utalok a fenti 
közleményekben kifejtettekre s azok végső következ
tetéseként szükségesnek látom intézményesen megál
lapítani azt, hogy minden közigazgatási fokozat leg
főbb intéző s kormányzó szerve a közgyűlés és a 
presbitérium — miként azt a fent ismertetett fejlő
dés mutatja, s amint azt a zsinati irományokból 
kitünöleg a tervezet első elgondolói is szándékolták,
— a közgyűlések tehermentesítését, valamint az 
u. n. folyó ügyek szakszerű és gyors elintézését 
szolgálja. Mindez a zsinat alkotmány és közigaz
gatási bizottságának javaslatához adott indokolásá
ban igen szépen s helytállóan van kifejtve, azonban 
az indokolás éi9 a javaslat nem fedik egymást. Szüksé
ges tehát, hogy a zsinat plénuma visszahozza a 
presbiteri szervezetet arra a színvonalra, amely azt, 
régi hagyományaink és a gyakorlati élet követelmé
nyei szerint, megilleti.

Ezzel kapcsolatban ismételten szükségesnek lá
tom hangoztatni azt, hogy a javaslat 33., 42. és 51. íj
ainak második bekezdéseiben adott az a rendelkezés, 
hogy az egyetemes közgyűlés a törvényben meghatá
rozott hatásköröket módosíthatja, megváltoztathatja,
— a legnagyobb fokban alkotmányellenes. Ha és 
amennyiben az a helyzet alakulna ki, hogy a presbité
riumok s a közgyűlések egymáshoz való viszonya a 
megfelelő gyakorlati tapasztalat hiányában ma még 
megnyugtatóan nem rendezhető, — akkor az egyetlen 
lehetséges és alkotmányos megoldás az, hogy egyál
talában a hatáskörök megállapítása utaltassák sza
bályrendeleti útra. E réven ugyanaz a cél lesz elérve, 
amit a sérelmes paragrafusok szándékolnak, — anél
kül azonban, hogy ezzel súlyos alkotmányjogi hibát 
követnénk el.

Dr. Benczúr Vilmos•

Az egyetemes közgyűlés hete.
Október 29-én tartotta Egyetemes Egyházunk 

ezévi rendes közgyűlését. D. báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelő megnyitó beszéde után, 
melyet előző számunkban közöltünk, Kuthy Dezső 
főtitkár olvasta fel az országos egyház életére vo
natkozó részletes jelentést. A jelentésnek kiemelkedő 
része volt a zsinat eddigi munkájáról való beszá
molás, a missziók fejlődő életéről szóló jelentés, a 
hitvallási könyv magyar fordításban való megjelenése 
és a református egyházzal való testvéri viszony 
újabb jelenségeinek a megállapítása. Az egyetemes 
Közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta végig a je
lentést, majd a részletes tárgysorozat következett, 
melynek során egyházi aljegyzőül Pass Lászlót és 
Magyar Gézát, egyetemes törvényszéki bíróvá Kardos 
Gyulát választották meg.

Az egyetemes közgyűléssel kapcsolatban érdekes 
egyesületi közgyűlések és ünnepélyek folytak le.

A lelkészepyesiilet és a 
protestáns testvériség.

Lelkész egyesületünk az utóbbi években D. Raffay 
Sándor püspök elnöklete alatt élénk és tevékeny 
életnek indult. Még néhány évvel ezelőtt alig volt 
komoly lelkészegyesületi élet, most ötvenkét lelkész
egyesületi értekezletről lehetett beszámolni, melyek 
a helyi kérdéseken kívül évenként öt, a belső élet 
fontos kérdései közül kiválasztott közös témát be
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szélték meg. Ez évben a vallástanítás, a konfirmáció, 
a temetési ágenda, a lelkészi becsületszók és a 
család pásztorolása volt kijelölve. Igen értékesnek 
tartjuk a létrejött közös határozatokat. Kiemelkedő 
esemény, hogy a magyar lelkészegyesület a finn és 
az észt lelkészegyesületekkel közös konferenciákat 
kezd és az elsőt a jövő évben Budapesten tartják 
meg.

Legkiemelkedőbb eseménye azonban a lelkész
egyesületi közgyűlésnek az a meleg és testvéri nyi
latkozatváltás volt, mely nyilvánosan folyt le az 
országos református lelkészegyesület képviselői és a 
MELE között. Muraközy Gyula a református lelkész 
egyesület nevében bensőbb és aktívabb együtt mun
kálkodásra hívta az evangélikusokat, történelmi szük
ségnek mondotta ezt, mint szolgálat-közösséget. D 
Raffay Sándor a MELE nevében nemcsak készségét 
fejezte ki a benső testvéri együttmunkálkodásra, ha
nem a mai idők egyik legnagyobb parancsának mon
dotta, hogy a reformáció gyermekei az eddiginél 
is közelebb jöjjenek egymáshoz. Mindnyájan reméljük, 
hogy ennek a kezdeményezésnek komoly és áldásos 
következményei lesznek. A gyűlés további folyamán 
Dr. H. Gaudy László tartott érdekes előadást a 
sajtókérdésröl.

Az Országos Luther
Szöv etség közgyűlése.

Dr. Bencs Zoltán orsz. elnök a Luther Szövetség 
kezdetben lassan indult, de most mindjobban terjedő 
életéről és annak fejlődéséről szóló beszéddel nyi
totta meg a közgyűlést. Hangsúlyozta, hogy a Luther 
Szövetség vezetői nem társadalmi pozíciót keresnek 
a Szövetségben, hanem egyedül az egyház erősítését. 
Fritz László dr. Luther Szövetségi igazgató szer
vezési kérdéseket, Kemény Lajos az Evangélikus 
Életet, Szántó Róbert az evangélikus napokat, Artner 
Oszkár a szövetség pénzügyi helyzetét ismertette, 
örömmel vette a közgyűlés, hogy a szövetség ér
tékes propaganda iratot adott ki, Dr. H. Gaudy 
László »Házassági káté«-ját, mely kitűnő segítséget 
jelent majd a reverzális harcban. Uj alelnökké vá
lasztották Ostffy Lajost, Laszkáry Gyulát és Pazár 
Istvánt.

A papnék egyesülete.
A papnék egyesülete első évtizedét zárta és 

D. Kovács Sándorné elnöklete alatt örömmel állapí
totta meg a szép munkaeredményeket. A főtitkári 
jelentést Irányi, Kamillné tér,esztette be, majd a 
kerületi jelentések következtek. Üléseket tartott még: 
az Ev. tanáregyesület, a Misszióegyesület és az Ev. 
Nöegyesületek Orsz. Szövetsége, melynek tárgyso
rozatából kiemelkedett Pazár Istvánná előadása.

Ütmepségek, elcadások.

Az egyetemes közgyűléssel kapcsolatban, az 
Nőegyesületek Országos Szövetsége »Magyar estet« 
rendezett, melyen Pékár Gyula tartott érdekes elő
adást. A papnék szeretetvendégségén Dr. Sztra- 
nyavszky Sándor a prot. paróchiák életének jelen
tőségét fejtegette meleg és komoly szavakkal. A 
Tanáregyesületben Kilczer Gyula, Rezessy Zoltán és 
Zelenka Margit tartottak előadásokat, a papnék 
konferenciáján Dr. Jánossy Lajos és Csővári Dezsőné, 
a Missziőegyesület estélyén Ihmels Károly, a lipcsei 
Gusztáv Adolf egylet Igazgatója tartott előadást, 
a Magyar Luther Társaság estélyén pedig Dr. Vie- 
tórisz József méltatta a , Tranoscius szerzőjének 
életét és müvét.

Az egyetemes közgyűlést megnyitó istentiszte
leten D. Kovács Sándor dunáninneni püspök hirdette 
az Igét.

A nyíregyházi egyházközség 
jubileumi ünnepségei.

A nyíregyházai egyházközség ősi temploma fel
szentelésének 150 éves évfordulója alkalmából ok
tóber 24. és november hó 1-e között ünnepi hetet 
rendezett, mindvégig gazdag és lélekemelő program
mal. —- Az ünnepi hét első napján tartotta a tiszai 
egyházkerület presbiteri konferenciáját, amely az 
egyetemes papság elvével foglalkozott. Bélák Sándor 
tokaji lelkész igehirdetése után homrogdi Lichtenstein 
László egyházkerületi felügyelő nyitotta meg a kon
ferenciát. Előadást tartottak: dr. Vető Lajos szol
noki, Marcsek László ózdi lelkészek és Margócsy 
Emil nyíregyházi egyházfelügyelő. A konferenciát D. 
Geduly Henrik püspök imádsága zárta be. — Az el
nöki megnyitóval kapcsolatban a konferencia részt
vevői bensőséges ünneplésben részesítették D. Ge
duly Henrik püspököt, aki ezen a napon töltötte be 
70-ik életévét.

Az ünnepi hét fénypontja az október 25-én, va
sárnap, az ősi templomban tartott ünnepi istentisz
telet és az istentisztelet után tartott ünnepi közgyű
lés volt. Az istentiszteleten D. Geduly Henrik püspök 
hirdette az igét.

Az ünnepi ‘hét alkalmával a nyíregyházi egyház- 
község kebelében működő belmissziói egyesületek ün
nepi összejövetelt tartottak. A nyíregyházi evangé
likus Misszióegyesület ünnepi ülésén, okt. 26-án,<dn 
Ihmels Károly egyetemi tanár, a lipcsei Misszió 
igazgatója tartott nagyhatású előadást. —- Ünnepi 
összejövetelt tartott az evangélikus férfiak biblia
köre is, amelynek előadója Szohor Pál polgármester, 
iskolaszéki elnök volt. — Az evangélikus nőegylet 
okt. 27-én tartotta ünnepi összejövetelét, amelyen 
Egyed Aladár szegedi esperes tartott előadást. — 
Október 29-én, csütörtökön este a vasárnapi iskolai 
vezetők csoportja rendezett ünnepi előadást. — Ok
tóber 30-án .pénteken az Ifjúsági Luther Márton 
Kör tartott vezető konferenciát, amelynek előadói 
Kn'eger Mihály lelkész, Margócsy Emil egyházfel- 
gyelő, Erőss Sándor KIÉ titkár. Solymár János s. 
lelkész, Kiss János tanító és Pass László 'al*- 
esperes-lelkész voltak. — Ugyancsak 30-án volt az 
evangélikus középiskolás ifjúság úrvacsora előkészítő 
konferenciája, amelynek főgondolata a következő volt. 
»Gazdátlan vagyok«, »Bűnös vagyok«, »Megváltott 
vagyok«.

Az ünnepi hét folyamán tartotta a tiszavidéki 
egyházmegyei tanítóegyesület ünnepi közgyűlését, — 
amely alkalommal történt a nyíregyházi elemi iskola 
volt igazgatói arcképének a leleplezése. — Október
27-én avatta fel a ^nyíregyházi elemi iskola diszzász- 
lóját Krieger Mihály püspöki masodlelkész. Ezen a 
napon volt még a nyíregyházi elemi iskola hősi ha
lált halt tanítói emléktáblájának a leleplezése.

A reformáció emlékünnepét megelőző estén a 
honvéd gyalogezred zenekara toronyzenét adott az 
ünneplő tömegeknek. —• A reformáció emlékünnepén 
külön istentisztelet és Urvacsoraosztás volt a közép- 
iskolás tanulóifjúság és a gyülekezeti tagok részére. 
Reformációi emlékünnepélyek voltak külön a tanyai 
elemi iskolai növendékek és a városi elemi iskolai 
tanulók részére, ünnepélyt rendezett ezenkívül a nyír
egyházi főgimnázium tanári kara és ifjúsága.

Az ünnepi hét minden napján, a reformáció em
lékünnepéig, sorozatos istentisztelet volt a templom
ban, s az igehirdetések összefoglaló gondolata volt: 
»Mit jelent evangélikusnak lenni?« A helybeli lel
készeken kívül az Igét hirdették: Marcsek János 
ózdi, Varga László abaújszántói és Egyed Aladár 
szegedi lelkészek.

Az ünnepi hét folyamán a nyíregyházi tantes
tület, a középiskolás és elemi iskolás ifjúság, vala
mint a Luther Márton Kör tagjainak az előadásában 
négyszer került, színre az »Üzennek az ünnepek« 
című ünnepi játék, mindvégig óriási nagy érdeklődés 
mellett. . ^  : •
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Az ünnepi hét utolsó napján, november 1-én, 
a magyar nyelvű istentisztelet keretében történt a 
vasárnapi iskolai vezetői tanfolyamot végzett bel - 
missziói munkásoknak a munkába való ünnepélyes 
felvétele, majd a jubileumi ünnepségek befejezése- 
képen délben 12 órakor volt az újonnann alakult 
nyíregyházi evangélikus árvaház felavató ünnepsége.

A jubileumi ünnepi hét egész folyamán a hívek 
nagy érdeklődést tanúsítottak. Felemelő látvány volt 
a legmesszebb fekvő tanyákról, sőt Békéscsabáról, 
Orosházáról és Szarvasról összesereglett sokezer hívő 
együttléte a nagy áldozatkészséggel megújított ősi 
templomban. A lélekemelő ünnepségek arra a re
ménységre jogosítanak, hogy az a hitbéli erő, 
amely Nyíregyháza összlakosságát oly sok küzdelem
ben és megpróbáltatásban megtartotta és eredmé
nyekre vezette, továbbra is megtartja és felvirágoz
tatja a késő unokák gyülekezetét, magyar evangé
likus egyházunk egyik legnagyobb és legszebb egy
házközségét.

Az Orsz. Luther Szövetség felhívása.
A Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egyház 

1931. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 19. pontjában 
foglalt határozata szerint minden évben offertórium 
tartandó az Országos Luther Szövetség javára. Az 
offertórium lehetőleg Luther Márton születésnap
jához (Nov. 10) legközelebb eső vasárnapon tartandó. 
— Szeretettel kérjük, kegyeskedjenek offertóriumot 
tartani és a megküldött postatakp. csekklap fel- 
használásával az Országos Luther Szövetség pénz
tárába még ez évben beküldeni.

Az offertórium akkor is megtartandó és be
szolgáltatandó, ha az egyházközségben nincsen Luther 
Szövetség.

Az offertórium nem a helyi Luther Szövetséget 
illeti és nem a Kerületi Luther Szövetséghez kül
dendő be, hanem az Országos Luther Szövetséghez.

Az Országos Luther Szövetség pénztárosa Artner 
Oszkár, Budapest, IV., Eskü-tér 7 .sz-

Az Országos Luther Szövetség egyetemes egyházi 
munkát végez. Az evangélikus közvéleményt szolgáló 
s az egyetemes és országos egyházi hírszolgálatot 
teljesítő lapját, az » E v a n g é l i k u s  Él e t «  című 
egyházi lapot fenntartja. Az ország szétszórt evan- 
gélikusságát egységbe tömöríti és egyháztársadal
munkat országos egységbe szervezi. Ezt a célt evan
gélikus napok tartásával, kiszállásokkal, előadókkal 
is szolgálja. Mindez költséggel jár, miért is kérjük, 
hogy az offertóriumot a szeretet és megértés fo
kozásával lehetőleg minél jobban feljavítani kegyes
kedjenek.

Célunk: közösségünk és egységünk szolgálata, 
nem csupán szervezetbe tömörítés, hanem a lelki 
egység életnyilvánulásának megteremtése és életben- 
tartása: az öntudatos és egységes »evangélikus élet« 
kialakítása és fenntartása.

A zsinati javaslat alkotmányjogi és 
közigazgatási részéből.

(Folytatás.)

IX. FEJEZET.
Az egyházközség fogalmának meghatározása.

12. § .

Evangélikus keresztyéneknek meghatározott terü
leten közös vallásgyakorlat véget alkotott szervezete 
egyházközség. Az egyházközség tagjai: a) szavazattal 
bíró tagok, b) szavazati joggal nem bíró tagok.

Az E. A. 24- §-a hatályát veszti.

Missziói egyházközség.
13. §.

Szórványok, fiók- és leányegyházközségek akár 
egy, akár több egyházközséghez tartoznak, az il
letékes egyházmegyei hatóságok és az egyházkerületi 
hatóság jóváhagyásával az anyaegyházközség hozzá
járulása nélkül is missziói egyházközséget alkothatnak. 
Egyházi közérdekből az egyházmegyei hatóság az egy
házkerületi hatóság jóváhagyásával missziói egyház- 
község megalakítását elrendelheti. A lelkészi állásnak 
rendes lelkészi állás jellege van. Ha a missziói egy
házközséggé alakítandó szórványok, fiók-vagy leány 
egyházak több egyházkerülethez tartoznak, a meny
nyiben a missziói egyházközség megalakítása tár
gyában az egyházkerületek megegyezni nem tudnak, 
az egyetemes egyház presbitériuma dönt.

Missziói egyházközségek belső szervezetének irány
elveit egyébként az egyházegyetem szabályrendelettel 
állapítja meg.

A missziói egyházközség ugyanazokat a jogokat 
gyakorolja, amelyek az egyházalkotmány szerint az 
egyházközséget megilletik. Jogállása felügyeleti te
kintetben is ugyanaz. Az egyházkerület állapítja meg, 
hogy a több egyházmegye területén fekvő missziói 
egyházközség, melyik egyházmegyéhez tartozik. A 
missziói egyházközséget az egyházkerület rendszerint 
ahhoz az egyházmegyéhez csatolja, amelynek területén 
a missziói egyházközség lelkészének székhelye van.

(Folytatjuk.)
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 22. VASÁRNAP.
Máté ev. 18:21—35-

»Még hetvenszer hétszer is« . . .  meg kell bocsá
tani, mondja Jézus, mert Isten is naponként meg
bocsát gyermekeinek. Ezt teszi gyermekeinek köteles
ségévé is embertársaikkal szemben. A megbocsátás 
nem jogunk, amellyel szabadon rendelkezhetünk, ha
nem kötelességünk, amelynél fogva Isten rendelkezik 
velünk. Mindezt a Krisztusban teszi velünk az Isten, 
hogy mi is a Krisztus szerint cselekedjünk. Aki nem 
tesz így, az Krisztuson kívülivé, Krisztus ellenessé 
válik, kívül kerül Isten gyermekeinek során és a hó
hérok kezébe adja öt a Király, míg meg nem fizeti 
adósságát.

Mert Isten kegyelmesen cselekszik velünk, azért 
kell nekünk is kegyelmesen és szeretettel cselekedni 
embertársainkkal. Isten és közöttünk nagy a tá
volság, nagy összegű az a vétkes tartozás, amit emiatt 
nem tudunk letörleszteni soha. De nagyon kicsiny az 
a távolság, ami bennünket bűnös embertársainktól 
elválaszt és amit mi megbocsátásunkkal könnyen 
áthidalhatunk. Arra nem kényszeríthetjiik Istent, hogy 
megbocsássa nékünk bűneinket, elengedje adóssá
gunkat, de kényszerithetjük magunkat, hogy megbo
csássunk az ellenünk vétkezőknek. Isten kegyelem
ből és királyi jóindulatból bocsát meg nekünk. Aki 
nem bocsát meg, nem imádkozhat ja: bocsásd meg a 
mi vétkeinket, mert éppen azt a feltételt nem tölti 
be, amit maga szabott Isten elé, amikor azt mon
dotta: amiképpen mi is megbocsátunk .. ■

— A reformáció ünnepe. Okt. 31 -ét ez évben is, 
buzgósággal és hálás szívvel ünnepelték meg egyhá
zaink. Templomaink mindenütt egészen megteltek, 
aminek jellemzéséül csak arra az egy példára hi
vatkozunk, hogy a Bpest-fasori templomban a reformá
ciói istentiszteleteken kétezernél több hívő jelent meg. 
Egyesületeink mindenütt ünnepélyeket tartottak, ahol 
a reformáció jelentőségét méltatták az előadók. Az 
országos ünnepély ez évben is a vigadóban volt, me
lyen a miniszterelnök, továbbá a kormány protestáns 
tagjai és az országos közhivatalok képviseletei, a 
Székesfőváros polgármestere és a protestáns egyház-
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nak szinte mindegyik vezetője megjelent. A Vigadó 
minden termét megtöltő nagyközönség lelki épüléssel 
hallgatta a szónokokat, közöttük elsősorban D. Dr. 
Rafíay Sándor püspök igen nagy hatású beszédét, me
lyet lapunkban közlünk is. Hisszük, hogy ezek az 
ünnepi órák megerősítik az öntudatot és a hűséget 
egy háztagj ainkban.

— Székesfehérvár. Az Országos Luther Szövetség
megtartotta a lapunkban már jelzett evangélikus na
pokat. Szolgáltak: Duszik Lajos, Szántó Róbert,
Szűcs Sándor, Irányi Kamill, Szabó József, Dullien 
Klára, Remport Elek, Kovács Lajos, Weltler Jenő.

— Felügyelő beiktatás. A debreceni gyülekezet 
október 25-én bensőséges ünnepség keretében iktatta 
be új felügyelőjét, tomcsányi Tomcsányi Gábor ny. 
m. kir. tüzérezredest. Ott volt a Tisza István Egyetem 
rektora, a ref. teol. fakultás, a ref egyház, az 
unitárius egyház, a prot. katonai egyház, a ható
ságok és egyesületek képviselete, valamint a gyüle
kezet és a város színe-java. Az ünnepi istentiszteleten 
Pass László alesperes, tb. esperes hirdette az Igét: »A 
ti igenetek legyen igen és a nem nem« textus alapján. 
A beiktatott felügyelő székfoglaló beszédében rámu
tatott az egyháztagoknak az egyetemes papság el
véből következő azon kötelességére, hogy a vallás
erkölcsi élet ápolásában minden erejűkkel közremű
ködjenek. Hangsúlyozta az öntudatos egyházszeretet 
mellett a felekezeti béke nemzeti és erkölcsi szüksé
gességét. — Az elhangzott üdvözlésekre együttesen 
válaszolt az új felügyelő. A gyülekezet ugyanezen a 
közgyűlésen választotta meg egyhangúlag új gond
nokát, vitéz Fejér Istvánt.

— Halálozások. Szelényi Gyula, a Deák-téri pénz
tárak 19 éven át volt ellenőre, később pénztárosa, 
hosszú betegség után 57 éves korában elhunyt.

Dr. Platthy János, ny. miniszteri tanácsos, pesti 
egyháztanácsunk buzgó, régi tagja, 80 éves korban 
befejezte áldásos életét.

Kilczpr Baba, Kilc^er Gyula fasori tanárunk 8 
éves kedves leánygyermeke néhány napos szenvedés 
után visszatért az égi Atyához.

Balló Ede, nagynevű festőművész, művészi si
kerekben és áldozatkész jótékonykodásban gazdag 
élet után 75 éves korában elhunyt.

Egyházi munkásaink emlékét szeretettel megőriz
zük és a gyászolók fájdalmára Isten vigasztaló ke
gyelmét kérjük.

— Az óbudai egyház október 25-én avatta fel 
az új templom mellé épített szép paplakot, melynek 
összes költsége 65.000 pengő volt.

— R  csillaghegyi missziói egyházközség új ha
rangjának október 30-án volt ünnepélyes felavatása.

— R  csepeli fiókegyház november 8-án ünnepli 
25 éves fennállását. November 9-én nagyszabású 
hangversenyt rendez a jubileumi évforduló alkal
mából. ,

— Ujmalomsok. Az egyházközség Nagy Gábort 
választotta lelkészévé.

— Ä bicskei egyházközség új templomát október 
31-én szentelte fel Ű. Kovács Sándor püspök. A szép 
ünnepélynek érdekes része volt az a meleg üd
vözlés, mellyel Grieger Miklós apátplébános köszön
tötte a püspököt és a gyülekezetét s amelyre D. 
Kovács Sándor az igazi magyar összetartozás és 
keresztyén munkaközösség gondolataival válaszolt. A 
bicskei békés testvériség nemcsak e szavakban, ha
nem a valóságban is él, ami jó "példa lehetne sok 
látszólagos békességnek.

— Segédlelkész-csere. D. Geduly Henrik tiszake- 
rületi püspök nov. 1-i hatállyal Remete László s 
lelkészt Debrecenből Sátoraljaújhelyre, Böjthös Sán
dor sátoraljaújhelyi s. lelkészt pedig Debrecenbe he
lyezte át.

— R  felvidéki Evangélikus Lap új felelős szer
kesztője Fábry Viktor lett. A Luther című néplap 
pedig az egész felvidéki magyar evangélikusság egy
házi lapja lesz. >
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

— Hibaigazítás. Múltkori számunkba sajnálatos 
hiba csúszott, amennyiben Scholz László cikkében a 
325. oldal második hasábjának alúlról harmadik so
rában »frázisokat« szó helyet »fázisokat« szó ol
vasandó.

— Bibliahét. November hó 16-tól 21-ig a Biblia
társulat bibliahetet rendez. E héten lelkészek és 
lelkészi hivatalok által rendelt bármilyen nyelvű vá- 
szonkötésü Bibliák, Ujtestamentumok és Evangéliu
mok után (bőr, vagy aranymetszetü könyvek kivé
telével) a Bibliatársulat portómentes küldés mellett 
30 százalék engedményt ad. Feltételek: Lelkész vagy 
lelkészi hivatal bruttó 10 pengőt meghaladó és leg
alább három példányt kitevő rendelése. Az összeg
nek postai befizetési lapon való előzetes beküldése. 
A hátlapon a megrendelés is eszközölhető. (Üres be
fizetési lap minden postahivatalban kapható.) A posta
takarékpénztári csekkszámla száma: 36.858. A Brit és 
Külföldi Biblia Társulat, IV., Deák-tér 4. sz., kívá-

— »Mennyei Jelenések köngve« című írásmagya
rázó könyvet — írta Keller B. lelkész — szándékozik 
kiadni, megfelelő számú megrendelés esetében, ma
gyar fordításban özv. Vargha Gyuláné. Az egész 
munka 21—23 ív terjedelmű lesz, előfizetési ára 5.50 
pengő, amelyet azonban két részletben lehet fizetni: 
a januárban megjelenő első kötetre jan. 15-ig 3 
P-t, a márciusban megjelenő második kötetre márc. 
15-ig 2.50 P-t. Jelentkezéseket nov- 20-ig kér a for
dító. Előfizető-gyüjtőíveket is ad ki. Aki jan- 15-ig 
legalább 5 előfizetőt küld be az első kötetre, az ezt 
a kötetet, aki az egész munkára, az mindkét kö
tetet ingyen kapja. Megrendelők kívánatra, januárban 
csekklapot kapnak a pénz beküldésére. Ha kellő 
számú megrendelés hiányában a könyv meg nem 
jelenhetik, ezt decemberben a protestáns lapokban 
tudatja a fordító. Jelentkezéseket, előfizető-gyűjtő 
ívek kérését a következő címre kell küldeni: özv. 
Vargha Gyuláné, Budapest, II., Keleti Károly-u. 33.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?!
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg- 

^  blzottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és haracg- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve’

Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek. 
Fordította Dr. Vető Lajos. Megjelenik november 
havában. Bolti ára P 2.80, előfizetési ár november 5-ig 
P 2.40. Előfizetéseket kér: Scholtz Testvérek könyv- 
kereskedése, Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21. sz.
Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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K E M É N Y  L A J O S .
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ELŐFIZETÉSI ÁRA: 
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Postai csekk száma: 20.412. 

Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLÓ.

TARTALOM: Nyilatkozat az egyház hitelvi alapjairól. — Marcsek János: Utóhangok a gyűlések végére. — 
Mórocz Sándor: Miért nem ünnepelhetik a katolikusok október 31-ét? — Károsy Pál: Evangélikus arcképek. 
A zsinat törvényalkotó munkája. — Figyelő. — A zsinati javaslat alkotmányjogi és közigazgatáf i részéből.

A  m agyarországi evangélikus eg yh á zn a k  
az 1934. évben  összehívott zsinatán  
1936. évi n o vem b er hó 11-én tett

N Y I L A T K O Z A T A
A Z  E G Y H Á Z  H I T E L V I  A L A P J A I R Ó L .

Törvényalkotó munkájának megkezdése előtt a Zsinat megállapítja
és kinyilatkoztatja, hogy:

a magyarországi evangélikus egyház, mint az Úr Jézus Krisztus egy
háza, Istennek az Ó- és Újtestamentum szent könyveiben kijelentett 
Igéje alapján áll és él. A keresztyén hit és élet egyetlen és elegendő 
forrásának és zsinórmértékének Isten Igéjét vallja, amint az Krisztus 
evangéliumában kétségtelen világossággal előttünk áll és amint az az 
egyetemes keresztyén — Apostoli, Niceai, Athanasiusi — hitvallások
ban, valamint a meg nem változtatott Ágostai Hitvallásban és a vele 
megegyező evangélikus hitvallási iratokban: az Ágostai Hitvallás Vé
delmében, Luther Kis- és Nagykátéjában, a Schmalkaldeni Hitcikkek

ben és az Egyességi Iratban, a hit bizonyságtevő erejével
kifejezésre jut.

=4
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Utóhangok a gyűlések végére.
Minden évben szép számmal gyülekezünk 

össze Budapestre az egyetemes gyűléssel kap
csolatos ülésekre. A rra  gondoltunk, liogy az 
idén talán kevesebben leszünk, m ert nem volt 
szerencsés a gyűlések időpontja, mégis nagyon 
szép volt a résztvevők száma. Vonjunk le itt, 
a nyilvánosság előtt is néhány tanulságot a 
gyűléseink végén.

Istentiszteletek és gyűlések.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a  refor

máció hetét mindenütt, vagy legalább is m ajd
nem m indenütt igyekeznek a gyülekezeteink 
kihasználni a reformáció igazságainak a  m eg
ismerésére. H át ez most sok helyen nem tö r
ténhetett meg, m ert az egész hetet igénybevevő 
gyűlések sok lelkipásztort szakítottak ki a 
gyülekezeteik köréből és így lehetetlenné vált 
a sorozatos előadások, igehirdetések m eg
tartása. Bizonyos fontos szempontok szerint 
jelölték ki az illetékesek ezt az időpontot 
a gyűlésekre, de az is bizonyos, hogy egyhá
zunknak sok helyen okozott lelki károkat, 
pótolhatatlan hiányokat ez az időpont. Sze
retnénk, ha a gyűlésező egyház előmozdítaná 
az építő egyház m unkáját. Hagyjuk meg a 
reformáció hetét a gyülekezeti munka számára.

A z egyetemes gyűlés tárgyai.
Rengeteg jóindulat, egyházszeretet és ál

dozatkészség nyilvánul meg a mi gyűléseink 
alkalmával. Talán senki se veszi zokon, ha be 
m erjük vallani, hogy gyűléseink eredménye 
csak igen ritkán közelíti meg a sok fáradságot, 
költséget és ügyszeretetét, am elyet igénybe 
vesz. R itkán vannak a gyűléseinknek olyan 
tárgyai, amelyek közérdeklődést váltanak ki, 
amelyek valóban egyházunk életbevágó érde
keit szolgáljak. Néha olyan tárgyakat látunk 
kitűzve, amelyek egész egyszerű intézkedéssel, 
elnöki hatáskörben is megoldhatók. A mostani 
gyűlésen olyan tárgy is ki volt tűzve, amelyet 
egy egyházközségi gyűlésen se tárgy altatnék, 
m ert lelkipásztori voltom nem engedné meg, 
hogy közgyűlési határozat szabályozza, hogy 
a hadirokkantat ingyen kell eltemetnünk. Ha a 
miniszter elé ilyen kérdés kerül más egyházak 
köréből, hát csak intézze el azokkal, akiknél 
a stólakérdés nélkülözhetetlen tartozéka egy 
funkció elvégzésének, nálunk azonban még nem 
fordulhatott elő, hogy egy szegény embert 
azért nem tem etett el az evang. lelkész, m ert 
nem bírta a stólát megfizetni. Ha pedig elő
fordulna ilyen szégyenletes eset, akkor az il
letékes püspök bizonyára gondoskodnék arról, 
hogy többé ilyen elő ne fordulhasson. Többről 
nem kívánok megemlékezni, de nem lehet 
elhallgatni, amiről sok szó esett, hogy nem 
volt olyan egyetemes, életbevágó kérdés a 
napirenden, ami növelhette volna a közfi
gyelmet, Ha ez azt m utatná, hogy nincsenek 
problémáink, akkor se volna rendjén a dolog,

m ert ahol nincsenek problémák, ott élet sincs, 
de inkább arra  vall ez, hogy nem tudunk, vagy 
nem akarunk az életkérdéseinkkel foglalkozni. 
A legnagyobb baj ott van, hogy nagyon nehéz 
egy száraz közigazgatási szervet piros vér
sejtekkel, az élet jeleivel megtölteni. Sok jó
indulat került itt zátonyra,

Sok az üdvözlés.
Nem azt szeretném itt mondani, hogy az 

értékes m unkát kifejtő, közszolgálatban ön
zetlenül fáradozó munkásokról elfelejtkezzünk, 
m ert méltó a  munkás az elismerésre. Az idén 
azonban igen sok volt az üdvözlő szó, sok 
volt az érdemek felsorolása, hosszú volt az idő, 
amit a díszes névsor felolvasása igénybe vott. 
Nagyon örültünk annak, hogy kiváló embereink 
vannak, hálásak vagyunk az isteni kegyelem 
nek, de az Evangélium m unkásai csak köte
lességüket teljesítő szolgák a legjobb esetben 
is . . .  Ennek az elismerésénél senkinek se lehet 
az Evangélium alapján többre igénye. Bizo
nyára nincs is.

A  templom szentsége.
Lelkészegyesületünk közgyűlésén általános 

helyeslés m ellett talált elfogadásra egy indo
kolás nélküli indítvány, mely szerint templo
maink szentségével összeegyeztethetetlen a kü
lönféle közgyűlések, emberi ünneplések ottani 
m egtartása. Nagyon időszerű volt ez az in
dítvány, m ert némely helyen elhomályosult az 
Isten dicsőségére felszentelt templom egyedüli 
és kizárólagos hivatása. A templomban csupán 
istentisztelet és legfeljebb minden kis részében 
épülést szolgáló vallásos estét tartsunk. A 
templom az Isten háza, m aradjon szent a 
hivatása.

Lesz egységes liturgia.
Bárm ennyire akarták  is némelyek évek 

óta m eghiúsítani, meglesz m ár az egységes li
turgia, Nem lesz annyiféle az istentisztelet, 
ahány a templom, illetőleg a lelkész, hanem 
kifejezésre fog jutni benne az evang. egyház 
lelke és történeti álláspontja. Igaz, hogy még 
nem lesz egészen lutheri az istentiszteletünk, 
de nagyot haladtunk ebben az irányban. A li
turgia neveli és fejleszti az egyház szellemét, 
de még nem terem t életet. Ezt a Szentlélek 
alkothatja meg. Lutherünk énekével fohász
kodunk: Jövel Szentlélek Úristen, töltsd be 
szíveinket bőven.

Am ire nincs fedezet.
Minden egyháznak létérdeke, hogy minél 

alaposabban gondozza az ifjúságot, Nálunk is 
mindég erősebben érvényesül ez a  szempont. 
Alaposabb a vallástanításunk, megkeressük a 
szórványokban lévő gyerm ekeinket, össze
gyűjtjük az ifjúságot, számbavesszük az egye
temi hallgatóinkat. Sok a végzett munka, de 
még sokkal több a tennivaló. Lelkészek ál
lottak be az ifjúság kizárólagos szolgálatára. 
Nekünk még egy lelkészünk sincs, akit csupán 
az ifjúsági munkába állítottunk volna és ebben
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a munkában megfelelően díjaztunk volna. A 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek evang. ágá
nak van egy titkára, aki évek óta tevékeny
kedik sok m egértés és sok meg nem értés 
között, aki kénytelen megválni ettől a  fontos 
munkától, mert gondolnia kell az életfenntar
tására és biztosítania kell a jövőjét. Eddig még 
nem volt fedezetünk arra , hogy legalább egy 
lelkészt egész erejével, életfenntartásának a 
biztosításával az ifjúsági m unkába elhívtunk 
volna. Úgy hírlik , most talán m egtalálják erre 
is a fedezetet.

A  nyugdíjintézet.

Van egyetemes egyházunknak lelkészi 
nyugdíjintézete, amely szépen fejlődnék, ha 
mindenki teljesítené vele kapcsolatban a kö
telességét. Egyházak és egyének súlyos köte
lességmulasztásokat követnek el, amikor alapos 
hátralékban vannak a díjaikkal. Lehetnek erre 
komoly okok, de semmi se lehet elég ok arra , 
hogy ne igyekezzék valaki az öregségét, az 
özvegyét, vagy árváit a fenyegető nyomorú
ságtól megóvni. A rra m ár kevésbbé lehet a 
nyugdíjintézet köteles, hogy saját könnyel
műségéből, vétkes erkölcsi lazaságból h ivatalra 
m éltatlannak talált egyéneket a gondozásába 
vegyen. A finneknél, amint egy lelkészük m on
dotta, az erkölcsileg m egtévedtek minden igény 
nélkül lemondanak az állásukról s ha ezt nem 
tennék, a lelkészek közössége kényszerítené 
őket. erre a lépésre. Nálunk is jó volna a lel
készi állás ilyen magas erkölcsi értékelése. 
Előnyös volna ez az egyéneknek és az anya- 
szentegyháznak.

T rano vsky-em lékünnep.
A korán végződött egyetemes gyűlés nap

ján az egyetemes egyház székházának a dísz
termében Tranovsky (Tranoscius) György éne
keskönyve megjelenésének 300 éves évfor
dulója alkalmából a Luther Társaság díszgyűlés 
keretében emlékünnepet rendezett. A mű, 
amelyről emlékeztek, a történelmi alak, akiről 
a műve beszél, az emlékünnep, annak egész 
tartalm a megérdemelte volna, hogy sokan le 
gyenek jelen. Akik az egyetemes gyűlés tagjai 
közül még Pesten voltak, kevesen voltak jelen, 
a budapesti evangélikusok kevesen jöttek el. 
Az ünnepély azonban szép és nagyon ta r ta l
mas volt. Azok vesztettek elm aradásukkal, 
akik nem vettek tudomást az emlékünnepről.

Marcsek János.

A kegyelem olyan hatalmas, hogy kísértés  
és bajok nélkül azt fel sem foghatjuk. Ha engem  
a zsarnok és a hamis emberek nem támadnának, 
lehet, hogy elbizakodnék képességeimben. L e
het, hogy nagy tudásommal a hitvány ördög
höz dúlnék, nem imádkoznék és nem Istennek, 
hanem saját erőimnek tulajdonítanék mindent. 
Hogy el ne bizakodjam, azért sújt és gyötör 
engem Isten ezzel a sok és nagy ellenséggel.

Lufj}er.

Miért nem ünnepelhetik a 
katolikusok október 31-ét?
Az utóbbi időben megnyugvással vettük tudo

másul, hogy elült a harci zaj az egyházi fronton. 
Azt hittük, a nemzeti gondolat súlyos felelőssége 
alatt él minden magyar ember és eltették a túloldalon 
is a kard és dárdagyanus polemikus tollat. Min
denki örült a békének, mi pedig folytattuk Istentől 
vett hivatásunkat, hirdettük az evangéliumot. De a 
csend nem tartott sokáig. »Miért nem ünnepelhetik 
a katolikusok október 31-ét« címen egy vaskos fü
zetet adott ki a szűz Máriáról nevezett ferences 
rendtartomány, mely különlenyomat a szent Antal 
című hitbuzgalmi folyóirat 1936. évi számaiból. Cso
dálatosképpen ez a különlenyomat — nyilván a val
lási béke érdekében — nem sokkal a reformáció 
ünnepe előtt került közkézre.

Szerzője, Bilkei Ferenc székesfehérvári plébános, 
47 oldalon keresztül utasítja vissza azt a baráti 
jobbot, melyet ezelőtt egy esztendővel Dr. Ravasz 
László nyújtott minden magyar katolikus embernek, 
kérve őket, hogy tartsák tiszteletben reformációi 
ünnepünket, mint ahogyan mi is megtesszük ezt min
den speciálisan rk. ünneppel szemben. Erre a kér
désre ad a szerző választ a megszokott mütestvéri 
modorban. Válasza lényegét három pontban fog
lalhatjuk össze. 1. A protestantizmus felelős a 
mohácsi vészért és a trianoni tragédiáért. 2. Luther 
Márton meghamisította a Bibliát. 3. A reformáció 
elszakadt az egyedül üdvözítő egyháztól és egy 
erőszakoskodó, kárhozatos közösséget alapított. A 
füzet tartalmában több a polemikus fantázia, mint 
a realitás, módszere pedig a legtörténetietlenebb el
járás. Rendesen ez: mi lett volna, ha nem úgy lett volna, 
ahogy volt? (Tisza István halála. 16. old ) így nem 
lehet konkrét tényeket vizsgálni, mert a történelem 
tudomány és nem találós játék.

Sajnos, a római felekezettől a magunk számára 
»lefoglalt vagyonok« nem adnak módot rá, hogy ha
sonló vaskos füzetben kimutassuk egyrészt a szerző 
emeletes tévedéseit, másrészt a vádakból kiáradó 
hit nélküli szeretetlenséget. De vígasztal bennünket 
az a tudat, hogy az apostolok is szegények voltak, 
az evangéliom és a levelek leírásán kívül sem ide
jükből, sem pénzükből nem tellett rá, hogy vitába 
szánjanak pogány bölcsekkel, akik istentelenséggel 
vádolták őket. Minden idejüket és erejüket felemész
tette az evangéliom hirdetése. Ezt a sorsot vállaltuk 
mi is. Annak a néhány sornak is, ami itt következik, 
az ád csak létjogosultságot, hogy nem polémia, 
hanem megnyugtatása evangélikus híveinknek, akik
nek fáj az a sok vád, amit ránk szórnak, azután 
meg betűkben való hirdetése az Igének, hogy meg
lássák ott is, ahonnan a támadás származott, hogy 
nem vitatkozunk, de az Istentől vett hivatásunk, 
hogy általunk áradjon szét az Ige, mint fény a vi
lágba, s ők maguk is megismerjék az evangéliumot.

Ezzel a hivatástudattal vettük vállunkra Mohács 
és Trianon után is a keresztes magyar életsorsot. 
Mi az írásból vesszük bölcseségünket, hogy a tör
ténelem kormányos Ura az Isten, és az ő büntető 
igazsága látogatott meg bennünket nemzeti tragé
diánkban. De emellett ismerjük a történeti kutatás 
eszközeit is. Tudjuk jól, mi játszódott le Magyar- 
országon a mohácsi vész előtt. Volt itt elnyomás, 
kizsákmányolás, egyéni érdek és anarchia. Mintha 
csak róluk Íratott volna meg: »Mindnyájan elhaj
lottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs aki 
jót cselekedjék, nincs csak egy is.« íRóm. 3:12.) Bilkei 
Ferenc ezzel szemben azt írja, hogy a magyarság 
azért bukott el a mohácsi vészben, mert a német
római császárok vallásháborúkkal voltak elfoglalva 
Nyugateurópában, (egyéni érdekek ütköztek ott meg, 
nem Krisztus igazsága) és ezért nem tudták Magyar- 
országot megvédeni a török támadásoktól. Most nem 
bizonyítjuk, hogy saját érdekeikért harcoltak, csak
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azt szögezzük le, hogy a Hunyadiak korában nem 
idegen erővel verték vissza itt a törököt, hanem 
magyar erővel és pénzzel. (Ehhez még a pápa és 
Velence adott számottevő segélyt.) A mohácsi vész 
korában ezek a jövedelmek egyszerűen elkallódtak, 
vagy nem folytak be. (Hóman—Szekfü: A mágyar 
nemzet története. II. 606-, 608.) Szögezzük itt le azt 
is, hogy a magyar nemzet pénzéből játszott nagyurat 
Rómában Bakócz érsek és a szétszórt tengernyi 
aranyban a magyar paraszt vérét és verejtékcsepp- 
jeit tékozolta el idegen földön. Szögezzük le, hogy 
a római út tette lehetővé a parasztlázadást (U. o.
II. 586.) A parasztlázadás pedig létrehozta a Hármas- 
könyv azon törvényeit, amelyek örök szolgaságra 
ítélték a magyar jobbágyságot, ezzel kettészakították 
a nemzet testét és tönkre silányították nagyobbik 
felét. (U. o. II. 591.) Beszéljünk-e Szatmáry érsekről, 
aki üzleteket kötött és gazdagodott? (U. o. 
II. 296.) Beszéljünk-e Szalkay érsekről, ho
gyan harácsolta össze vagyonát. (U. o. II. 605.) 
Ha ez haragot szül, nem említek több nevet. Es 
ne bántsuk azt a felekezetet és vezetőit sem, akik 
ezt a generációt nevelték, bár az kétségtelen, hogy 
akkor még nem voltak állami iskolák! De mégis 
megdöbbentő, hogyan lehetett a magyar nemesség 
annyira lelkiismeretlen, hogy hiába várt kardjára és 
szolgálatára a király. Ugyanis, mikor II. Lajos Mo
hács alá vonult, jóformán minden faluvégen megállt 
és várt a magyar urak csatlakozására, de alig jött 
közülük néhány. Inkább ültek otthon a boroshordó 
mellett és főzték a terveket, hogyan fosszák ki egy
más birtokait? — Ha a cselekedetekről lehet meg
ismerni az embert, akkor kérdés, ki nevelte ezt a 
generációt? Sokkal jobb lesz, ha eltemetjük a múltat. 
Nem is vádolja senki sem a nevelőket, sem a ne
velteket, hanem meglátjuk a történelemben Isten
nek kezét. Ezért van az, hogy mi protestánsok 
közösnek tudjuk magunkat katolikus őseink minden 
bűnével, és nyomorúságával s bűnbánóan valljuk 
be, hogy »megvert bennünket« és »méltán« az Isten 
a mi ellenségeink előtt«.

Ez a töredelmes bünbánat és hit emelte fel a 
magyarságot a mohácsi tragédia után. Ma már kár 
arról vitatkozni, hogy lett volna-e Magyarországon 
a mohácsi vész nélkül reformáció, vagy nem? Pusztán 
csak azt jegyezzük meg, hogy volt már előtte is. 
Európa többi országaiban pedig nem volt mohácsi 
vész, mégis lett mindegyikben reformáció. T. i. a 
reformációnak nem a történelem, hanem az önmagát 
kijelentő Isten az oka.

Mi ma csak azt állapíthatjuk meg, mit tett a 
reformáció Magyarországon. Ezt pedig így kell kér
dezni: ki mentette meg a mohácsi vész után az össze
tört magyar népet? A katolicizmus nem. Mert va
gyona megsemmisült, elvesztette erejét is. Nem volt 
vigasztaló, bátorító szava. Kábult némaságba sűlyedt 
és tehetetlenné vált. Régen tudott parancsolni és 
leigázni, de nem volt ereje az igehirdetésre és a 
vigasztalásra. A megcsúfolt magyarságnak pedig ez 
kellett. Itt végzett a protestantizmus először olyan 
nemzeti missziót, amit sem az állam, sem a katoli
cizmus soha meg nem hálálhat neki. Vigasztaló köny
vek, prédikációk, posztillák ezrei viszik a vigasztalást 
a szegény megtört magyarnak. Ha valaki előveszi 
ennek a kornak az iratait, azt látja, hogy nagyrészük 
Vigasztaló-könyvecske. Nem volt már a magyarnak 
birtoka, marhája, háza, ruhája, mindenét elrabolták, 
fiait idegen seregekbe hurcolták, lányai török há
remekbe kerültek s ha meg nem találja nagy nyo
morúságában az Istent, maradék nélkül elpusztul, 
Anyanyelvén olvasta a Bibliát, megismerte Isten ki
jelentését és benne megnyugvást talál. Megszólalnak 
a próféták magyar nyelven: »íme azt mondja az 
Ur: enmagam gondját viselem az én juhaimnak. . .« 
Megszámlálhatatlan könyv, röpirat öreg betűkkel, 
nehézkes stílusokkal azért írattak meg, hogy ál
taluk a magyar az Istenhez találjon. Meg is találták 
az Istent és így megbékéltek a világgal. Még a 
protestántizmustól messzeálló tudósok is látják ezt. 
íme egy nyilatkozat a magyar reformátorok mun

kájáról és iratairól. »Bennük sokat szenvedett nem
zedékek találtak Istenben való megnyugvást 
és gyűlölködés nélküli emberszeretetet« (Hóman- 
Szekfü A magyar nemzet története. III. 276.)

Nagyon jól tudjuk mi is, hogy a mohácsi vész- 
szel szorosan összefügg a trianoni gyász. Igaza van 
Bilkei Ferencnek, hogy az elpusztult 2 y2 milliónyi 
magyar helyére idegen nemzetiségeket telepítettek 
és ezek elszaporodva léptek fel a világháború után 
a többségi elv igényével. (Sajnos ezt a többségi elvet 
egyházi vonatkozásban is gyakran halljuk odaátról.) 
Igen, a török dúlás alatt megfogyott a magyar. De 
hogy el nem pusztult egészen, az kizárólag a re
formáción keresztül megszólaló Isten érdeme, ő vi
gasztalta, Ő erősítette ezt a maroknyi népet emberi 
beszédben, ,Ő véste a szívükbe .hogy ehhez a földhöz 
van kötve életük és ha sszázszor megrabolják, ki
fosztják őket, akkor sem menekülhetnek innen idegen 
földre, mert hazájukért felelősek az Istennek.

Az emberi történés fonalait nálunk senki sem 
ismeri jobban, mert mi Isten előtti felelősségünk 
tudatában vizsgáljuk őket. De amikor megtaláltunk 
minden szálat, nem fonunk korbácsot belőle magyar 
testvéreink ellen, hanem odalépünk prédikátor
őseink nyomába és közösnek tudjuk magunkat né
pünk minden bűnével és terhével. Kérjük katolikus 
testvéreinket, ne kezdjenek új harcot, hanem jöjjenek 
közénk vagy körénk, keressék az Igében a történeti 
okokat és lássák meg az Istenben a történelem Urát. 
Azután imádkozzanak velünk együtt, mert az Isten 
erre és megtérésre vár. Ne feszítsék túl a húrt, mert
a kegyelem újra haraggá változhatik.♦

A bevezetésben említett vádak seregének második 
foglalata ez: Luther egyéni önkénye szerint meg
hamisította a Szentírást. Hamisította pedig azért, 
mert a következőket tanította: 1. »Az igaz em
ber hitből él.« (Hit által való megigazulás.) 2. A 
jócselekedetek nem szükségesek az üdvösséghez. 3. 
Az embernek nincs szabad akarata. 4. Predestináció. 
Azt írja a szerző, hogy kereste a protestáns tan
könyvekben, vájjon tanítják-e ezeket ma is, de sehol 
sem találta. Erre csak azt mondhatjuk, nem elég 
azokat a könyveket elolvasni, hanem meg is kell 
őket érteni. Mert bizony tanítjuk valamennyit ma is 
ép úgy, mint Jézus Krisztus és az apostolok. Aki 
tehát ezeket a tételeket támadja, nemi Lutherrel, 
hanem az örökkévaló Istennel vitázik. Ez pedig — 
engedje meg a szerző —, mégis csak merészség. 
Hogy kétség ne maradjon ezen kérdések körül, itt 
újra összefoglalom röviden, hogy mit tanít róluk az 
írás alapján az anyaszentegyház.

Előbb azonban egész röviden Bilkei Ferenc bi
zonyító eljárásról kell szólni. T. i. ő be tudja bi
zonyítani a legképtelenebb dolgokat, még azt is, 
hogy a fekete: fehér. Felállít két tételt, mondjuk 
egymástól 1, vagy 2 oldal távolságban, egyik le
hetetlenné teszi a másikat, de ő erről nem vesz tu 
domást, hanem a harmadik oldalon összekapcsolja 
őket és megszül egy új »igazságot«. Például a 9-ik 
oldalon arról beszél, hogy Luthernek nem lett volna 
szabad elszakadni az egyháztól, mert ha az egyházi 
felsőséghez fordul, az rendet csinál. (Utóbb maga 
is idéz Luther leveleiből, melyekkel Luther vissza
élések miatt fordult a pápához.) A 6-ik oldalon meg 
azt írja, hogy a pápák gyengék voltak a rendcsiná
lásra. Ez az eljárás jellemzi az egész könyvet. Ilyen 
kétmankós logikai bukfenccel aztán be lehet bizo
nyítani azt is, hogy 2x2 az egy.

De térjünk csak vissza azokra az eretnek téte
lekre. Bilkei Ferenc véleménye szerint az evangélikus 
vallás a legkönnyebb a világon, mert a hit által 
való megigazulást tanítja. Hinni pedig könnyű, véli 
ő. így csak a hitetlen ember gondolkozhatik, aki 
azt tartja, hogy a hit kb. olyan viselkedés, mint 
amikor a gyermek elhiszi a dajkamesét.

Nem, a hit nem hiszékenység, hanem elfo
gadása, megragadása és elsajátítása Isten kegyel
mének, mely arra tanít: »Úgy szerette Isten a vi
lágot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki
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hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.« 
(Ján. 3:16.) Hogy ezt mennyire nehéz igazságul el
fogadni, annak élő bizonysága a római katolikus 
tanítás. Az Isten azt mondja, aki hisz a Jézus Krisz
tusban, az üdvözöl. A római felekezet ellenben így 
tanít: ez nem igaz, neked cselekedeteid által Toll 
kiérdemelned bűneid bocsánatát. így Krisztus csak 
dekoráció, sallang lesz a keresztyénségben, aminek 
bizonyítéka Bilkei munkája is. A 10. oldal 1. be
kezdésében ugyanis összefoglalja egyházának az üd
vösségről szóló tanítását, de ebben véletlenül sem 
esik szó a Jézus Krisztusról.
(Folytatjuk.) Mórocz Sándor.

Evangélikus arcképek
Tomka-Szászky János.

hitka  tehetségű s szilárd jellemű férfiú  
volt Tom ka-Szászky dános, korának egyik  k i
vált) és országosan ismert történettudósa. Már 
akkor foglalkozott a magyar történelem m el. 
mikor a magyar történetírás még a gyerm ek
korát élte.

Evangélikus lelkész és gimnáziumi tanár 
volt Tom ka-Szászky János. a XVI I I .  század 
szellemi életének egyik  kimagasló alakja , ki 
1 7 0 0 -ban szülét tett Folkusfalván (Tárócz vár
megyében). Ilégi felvidéki nemesi csalóid sarja 
volt, Szászky neve onnan eredt. hogy nagy- 
atyja Túrócz-vármegyéböl elköltözve a Z ó
lyom melletti Szászon telepedett le. A család 
eredeti neve Tomka volt. A nagy atya névvál
toztatása veszélybe sodorta a család nemesi jo
gait s Tom ka-Szászky János volt az. aki meg
mentette azt azáltal. hogy újból felvette a 
Tomka« vezetéknevet.

Mint diák Jénában fejezte be tanulmányait 
s bár több bíztatást kapott, hogy külföldön 
maradjon, mégis kötelességszerüen sietett visz- 
sza hazájába. Győrött vállalt papi és tanári 
állást. 1 7 3 2 -ben pedig a pozsonyi evangélikus 
gimnázium tanára lett. ahol a híres Bél Má
tyás is tanított akkor. 1 7 3 1 -ben saját felelős
ségére Magyarország történetét kezdte taní
tani. ami abban az időben bátor kezdem ényezés 
volt s országos feltűnést keltett. M agyar Ön
képzőkört is alakított s maga köré gyűjtve  
nagyobb tanítványait. buzgó lelkesedéssel sar
kalta őket a magyar nyelv, irodalom, s ióörténet- 
t adom árny művelésére. 1 7 1 7 —1 7 6 0 -ig ti g im 
názium rektora volt. Meghalt 1 7 6 2 -ben Po
zsonyban.

Tom ka-Szászky Já n os tört éne ttud om á n yi 
munkássága maradandó értékű. M unkáinak je
lentőségét eredetiségük adja meg. Latin és 
magyar nyelven írt. Legkiválóbb munkája 
Jntroductio in geographiam Hungáriáé antiqui 
et medii aevv , mely Pozsonyban jelent meg, 
halála után 1 7 8 1 -ben. Ennek a m unkának a 
kézirata a Nem zeti Múzeumban van s erre 
jegyezte fel Fejérváry Károly, a jeles tör
ténettudós azt. hogy nyomtatásban való meg
jelenése Jarénák István érdeme. E  munka 
különös értékét az adja, hogy a mellékelt hat

térkép közül kettő Anonymus 1 7 1 6 -ban k i
adott krónikája nyomán készült. Tom ka-Szász
k y  János ezek alá 1 7 5 0  1 7 ö l. évszám-meg-
jclüléseket írt. ami azt jelenti, hogy Hell Miksa 
híres Anonym us-térképél nem kevesebb, mint 
2 0  évvel megelőzte. A hozzájuk írt szöveg 
szintén nagyjelentőségű, mert ezekben találjuk 
meg Anonymus régies írásmódban írott magyar 
helyeinek helyes megfejtéséi és m agyarázatát.

A z emlékezés, azaz feladés nagy rostáján 
sokszor a legkiválóbbak is kai észtül hullanak. 
Nem szabad, hogy Tom ka-Szászky Jánosnak  
ez legyen az osztályrésze. Mi evangélikusok. 
k ik  büszkén valljuk öt a magunkénak, ezzel a 
szerény megemlékezéssel hódolunk emléke 
előtt.

Káros// Pál.

A zsinat
törvényalkotó munkája.

November 10-én délelőtt megkezdette a zsinat 
érdemleges munkáját. Az Üllői-úti egyetemes székház 
imatermében, melyet ez alkalomra ülésteremmé ala
kítottak át, a zsinat tagjai majdnem teljes számban 
megjelentek, a kiegészítésül választott 12 taggal 
együtt. D. Geduly Henrik püspök, a zsinat egyházi 
elnöke megnyitó imája után a zsinat Dr. báró Rad- 
vánszky Albert elnöklete alatt az egyeztető bizottság 
által elkészített ú. n. kék füzet alapján megkezdette 
a zsinati törvényjavaslatok tárgyalását. Dr. Mikler 
Károly előadó hosszabb beszéddel vezette be az 
alkotmány és közigazgatási javaslat vitáját. Beszé
dében ismertette a legutóbbi zsinat óta elfolyt időt, 
a zsinat előkészítő munkálatokat, a régi törvény- 
könyv átdolgozásának szükségességét és egyenként 
foglalkozott a törvényalkotásba felvett kérdésekkel. 
Kiemelte a presbitériális rendszer kiépítésének szük
ségét, a nők jogainak kiterjesztését, képviselőtes
tületek alakítását, szórványkérdés, háztartási kérdé
sek, törvénykezés, tanügyi és szociális kérdések kor
szerű rendezése szükségét. A javaslat felett megin
dult általános vitában sokan vettek részt és az al
kotmány és közigazgatási javaslatot általánosságban 
elfogadták és áttértek a javaslat részletes tárgya
lására. A hitelvi alapról szóló ünnepélyes nyilat
kozatot kisebb változtatások után a lapunkban most 
közölt szövegben egyhangúlag fogadták el. Ezután 
az egyház jogi fogalmának meghatározása követ
kezett. 1

E szakasz szövege szerint a magyarországi 
ágostai hitvallású evangélikus keresztyén — röviden: 
evangélikus — egyházat híveinek összessége, mint 
közös vallásgyakorlat végett közjogilag szervezeti 
testület alkotja. A magyarországi evangélikus egy
házat a más országokban élő evangélikus egyházakkal 
a hitvallás azonossága, a más országokban élő ma
gyar evangélikus egyházakkal pedig, a múltban 
gyökerező történelmi jogon kívül, a lelki közösség 
fűzi egybe.

Ezután az állami hatóságok jogsegélyének igény
bevételéről (jus advocatioe) szóló 2. és 3. §-t hosz- 
szabb vita után elfogadták. A 4. §'• a régi E. A. 11. 
§-a helyébe jön és az egyházi hatalom forrásáról 
szól. Stiláris módosítások után a javaslat szövegét 
fogadták el. A vita során D. Raffay Sándor püspök 
az egyház lelkészi és világi elemeinek teljes és har
monikus együttműködéséért szállott síkra. Felszó
lalásában kiemelte, hogy nem a lelkészek százai, 
hanem a hívek százezrei tartják fenn az egyházat, 
a világiaknak tehát az evangélium »egyetemes pap-
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ság« elve alapján nemcsak joga, de kötelessége is az 
egyház gondjainak hordozásában ténylegesen részt- 
venni. A továbbiakban nagy elismeréssel nyilatkozott 
az egyetemes felügyelő személyéről és munkájáról, 
amit az egész zsinat tetszésnyilvánítással kísért.

A püspöki kar nevében ezután D. Kapi Béla 
a missziói munka megszervezése és felelősségéről 
szóló külön törvényjavaslatot nyújtott be, melyet 
az illetékes bizottsághoz utasítottak, a bizottság a 
javaslatot elfogadta és részletes tárgyalásra be
terjeszti.

Két lemondás következtében zsinati jegyzőknek 
Dr. Rásó Lajost és Dr. H. Gaudy Lászlót válasz
tották meg. A zsinat ülései a következő héten meg
szakítás nélkül folytatódnak. Érdekes, hogy máris 
szükségesnek mutatkozott a viták terjengössége miatt 
az egyes felszólalások időtartamának korlátozása, 
ami meg is történt.

Figyelő-
Panasz a rádió ellen. Október 31-én I). 

Kapi Béla püspök prédikált a budai szószéken. 
A közvetítésre, mivel utána unitárius istentisz
telet következett, csak 55 perc állott rendel
kezésre. Hogy ebbe a szűk keretbe nehezen 
szorítható bele egy ünnepi istentisztelet, az 
nem szorul bizonyításra. Nem is panaszkodunk 
amiatt, hogy ez alkalommal csonka istentisz
teletet kaptunk, ellenben keserűséggel m uta
tunk a rra  a tényre, hogy a rádió a köz
vetítés hirtelen m egszakításával a prédikáció 
utáni imádságot vágta ketté és csonkította, 
meg. Utána az unitárius istentisztelet m egkez
déséig még jó 5 perc múlt el. Ez volt az, 
amin híveink tömegesen felháborodtak azzal, 
hogy megbotránkozásuknak a rádió igazgató
ságához intézendő levélben fognak kifejezést 
adni.

Nincs szentebb aktus, mint az imádság. 
A szabadságharc leveretése után, a legsötétebb 
elnyomatás idején őseink Pesten egyházi gyű
lésre sereglettek egybe. A hatóság a  gyűlést 
nem engedélyezte és utasítást adott ’annak 
karhatalom mal való feloszlatása iránt. A rend
őrhatóság emberei akkor léptek a terembe, 
amikor őseink éppen imádkoztak. Az imádság 
hallatára az ajtóban megálltak, tisztelegtek, az 
imádságnak kijáró tisztelettel várták be az 
áment és csak akkor hívták fel az egybe
gyűlteket a terem elhagyására.

Hogy egy imádságot a mondat közepén 
szétszakított a rádió-közvetítés, erre még nem 
volt példa.

*

A  javíthatatlan: Bangha Béla jezsuita nov. 
8-iki, rádión közvetített beszédében megint, a 
reformáció ellen rántott kardot, hangsúlyozva, 
hogy »Luther csak hiúsága kielégítése céljá
ból indította el útjára a. reformációt.« »Luther 
a pápával összeveszett s ezért nem engedte 
m agát leszerelni.« »Elismerjük, hogy a refor
mációnak is van jó oldala, mint ahogy a h á 
borúnak is volt, az összetört bögrének is van 
jó o ldala im ért a fazekasnak keresetet jelent.«

A beszéd folytatása hasonló együgyűségekből 
állott.

Axel M unthe ismert könyvében, San Mi
chele regényében egy falusi plébánost m utat 
be, aki ha belesült a prédikációba, zsebkendőt vett 
elő és a szószéken vég nélkül fújta az orrát. 
S ha ez sem segített a  beszéd elvesztett fonalát 
m egtalálni, akkor — Luthert és a protestan
tizmust szidalmazta. Önkéntelenül erre a fa
lusi hitszónokra kell gondolnunk, amikor az 
érdemes jezsuita a tyát halljuk, akinek egyetlen 
hálás tém ája v an : Luther' és a reformáció.

A zsinati javaslat alkotmányjogi és 
közigazgatási részéből.

(Folytatás.)

Szórványok.
14. §.

A szórványok gondozása elsősorban az illetékes 
anyaegyházközség feladata és kötelessége.

Amennyiben az egyházközség ezt a kötelességét 
nem megfelelően teljesítené, az egyházközség meg
felelően intézkedik. Ilyen intézkedések megtételére 
az egyházkerület az egyházmegyét utasíthatja.

A szórvány gondozásának költségeiről való gon
doskodás az illetékes anyaegyházközség feladata. 
Fedezetül elsősorban a szórványbeli külbirtokosok 
egyházi adójából befolyó jövedelem és az apyaegy- 
házközség egyéb jövedelmének e célra fordítható 
része szolgál; igénybevehető továbbá a közalapból 
és az államsegélyből való támogatás.

15. §-
Az E. A. 29- §-a hatályát veszti. 

Egyházközségek területi viszonyainak megváltoztatása.
16. §-

Az egyházközségek területi viszonyainak megvál
toztatásához, valamint új egyházközségek alakításához 
az egyházmegyei és az egyházkerületi közgyűlés jó
váhagyása szükséges.

Oly anyaegyházközségek, melyek népességi vagy 
anyagi erőtlenedés miatt lelkészi, lelkésztanítói és 
tanítói állások fenntartására képtelenekké váltak, mint 
leány-, fiókegyházak és illetve szórványok a szom
szédos anyaegyházközséggel lelkészed szempontból 
összevonatnak. Amennyiben pedig valamely egyház- 
község lélekszáma a négyezret meghaladja, a hívek 
lelki gondozása érdekében az egyházközség új lel
készi kört tartozik felállítani. Minden lelkészi kör 
önálló lelkészi gondozásáról a gyülekezet gondos
kodni tartozik.

Az ilyen változásokról a közigazgatási hatóság 
esetről-esetre értesítendő. 1

Az E. A. 30- §-a hatályát veszti.
Az egyházközségi közgyűlés.

17. §.
Az egyházközségi közgyűlés tagjai.
a) hivataluknál fogva: az egyházközség rendes 

vagy helyettes lelkészei és segédlelkészei, kántorai, az 
egyházközségi felügyelő és másodfelügyelők, az egy
házközségnek egyéb rendes és rendkívüli tisztviselői, 
a vallástanítő lelkészek, az egyházközségnek evan
gélikus vallású óvónői, tanítónői, tanárai, tanárnői;

b) az egyházközségnek az egyház terheit viselő 
családfenntartó vagy nagykorú férfitagjai;

c) az egyházközségnek nagykorú nőtagjai, akik 
vagy maguk vagy akiknek családfői az egyházközség 
fenntartásához hozzájárulnak.

Az E. A. 41. §-a hatályát veszti.
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18. §.
A közgyűlés nötagjának a közgyűlésen szemé

lyesen gyakorolható szavazati joga van és az egy
házközségi presbitérium tagjává megválasztható; 
egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes közgyű
lésre ki nem küldhető és egyházi tisztségekre, kivéve 
a törvény és egyéb törvényes rendelkezések által 
engedett eseteket, — nem választható.

Az E. A. 42. §-a hatályát veszti.
Egyházközségi képviselőtestület.

19. .§.
Oly egyházközségekben, amelyekben a közgyűlés 

tagjainak száma az ezret meghaladja, képviselőtes
tületet kell szervezni.

Olyan egyházközség, amelyben a közgyűlési tagok 
száma az ezret nem haladja meg, de legalább három
száznál több, szintén szervezhet képviselőtestületet, 
ha azt a közgyűlés legalább kétharmad szótöbbséggel 
elhatározza.

Ugyanannak a politikai községnek területén kö
zös vagyonnal bíró több egyházközség közös kép
viselőtestületet alakíthat.

Az E. A. 48- §-a hatályát veszti.
20. §.

A képviselőtestület tagjai az egyházközség rendes 
lelkészei és felügyelői, igazgató-tanítója, gondnoka, 
ügyésze és a közgyűlés által választott tagok.

Olyan egyházközségben, amelyben a közgyűlési 
tagok száma az ezret nem haladja meg, ötven; amely
ben ezren felül van, de kétezret nem haladja meg, 
száz; amelyben kétezren felül van, de az ötezret 
nem haladja meg, százötven; s amelyben az ötezret 
meghaladja, kétszáz rendes és mindenütt feleannyi 
póttagot kell választani.

21. §
„ A képviselőtestület tagjául megválasztható a köz

gyűlésnek legalább harminc éves, feddhetetlen tagja.
Nem választható meg az, aki s^íiletendő gyer

mekeinek vallását megegyezéssel Creverzálissal) más 
egyháznak biztosította vagy aki házasságát egyházilag 
meg nem kötötte.

A képviselőtestület tagjait hivatalos szavazóla
pokkal titkosan, egyszerű szótöbbséggel választják.

A nagyobb egyházközségek az egyházmegye jó
váhagyásával választókerületeket alkothatnak; választó- 
kerületek alakítását az egyházmegye elrendelheti.

A s.z2vazólapon a jelöltek névsorát a presbitérium 
áltál kiküldött jelölőbizottság a presbitérium elnök
ségének elnökletével állítja össze. A szavazó a név
soron változtathat.

A választás részletes szabályait egyetemes sza
bályrendelet állapítja meg.

27. §.
A képviselőtestület — a lelkész és a képviselő

testületi tagok választását kivéve — a közgyűlés 
minden jogát gyakorolja.

28. §•
A képviselőtestület gyűléseinek összehívására, 

határozataira, a gyűlések jegyzőkönyvére, a szavazás 
modjara, a határozatok ellen használható jogorvos- 
at? . . a enaek a törvénynek az egyházközségi köz

gyűlésre illetőleg az egyházközségi közgyűlési ha
tározatok ellen megállapított rendelkezéseit kell meg
felelően alkalmazni.

Igazgató -lelkész.
29. §.

, .. ..?.!? egyházközségben, amelynek több lelkésze van. 
Közülük az egyházközségi elnökség lelkésztagját, 
mint igazgató-lelkészt, hat év tartamára az egyház- 
községi közgyűlés, illetve képviselőtestület választja 
meg. Ugyanazt a lelkészt a hat év eltelte után ismé
telten meg lehet választani.

A missziói egyházközség lelkésze.
30. §. ’

A missziói egyházközség lelkészét — a püspök 
által az egyházmegyei elnökséggel egyetértve kivá
lasztott jelöltek közül — maga választja.
Az elhunyt lelkész özvegyének, árváinak és szülőinek 

joga félévi, illetőleg negyedévi javadalomra.
32. §.

A lelkész halálától számított félévre járó min
den lelkészi javadalom — kivéve a stóladíjat — úgy
szintén a lelkészi lakás az elhunyt halálakor vele 
egy háztartásban élt özvegyét s kiskorú gyermekeit, 
ilyenek nemlétében pedig a vele egy háztartásban élt, 
munkára képtelen, vagyontalan szüleit illeti meg. 
E javadalom az egyházközségi közgyűlés (képviselő
testület) és a jogosítottak között való megegyezéssel 
megváltható.

Ha az elhalt lelkész után az első bekezdésben 
felsoroltak nem maradtak hátra, akkor az elha
lálozás napjától számított egy negyedévre járó lel- 
készi javadalom, a lakáson és stóladíjon kívül, az 
egyetemes nyugdíjintézetet illeti.

Az E. A. 74- és 75. §-a hatályát veszti.
(Folytatjuk.)

H Í R E K
SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 23. VASÁRNAP.

Máté ev. 22:15—22.
A világnak mindig van igénye az emberre és 

sokan örömmel tűrik ezt. De az ember élete Isten 
kegyelméből és nem a világ kegyelméből való élet. 
Kell hogy elsősorban az Isten igénye érvényesüljön 
rajtunk. Aki nem erre hallgat elsősorban, az csak 
a világnak adja meg, ami az övé.

Ha csak a világ javait élvezzük és Istennek nem 
adjuk meg azt, ami az övé, elfeledtük, hogy idege
nek vagyunk e világban.

»A föld királyai is csak az idegenektől szednek adót, 
de a fiák szabadok.« Ha Istennek fiai vagyunk, e 
világban idegenek vagyunk. Ám Istenről sem szabad 
elfeledkezni, mert elévülne az ö  királyságába való 
polgárjogunk. Ha nem adjuk meg Istennek, ami az 
Istené, akkor kiesünk ebből a polgárjogból.

Idegenek vagyunk itt és Istennél van polgár
jogunk, azért kell e földi életben a kettős igény 
nehéz terhét hordani. Mert Isten akarata, hogy e 
világban is teljesítsük azt a kötelességet, amit ö  
szabott reánk.

— A Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület novem
ber 7-én jól sikerült teadélutánt rendezett, amelyen 
Dr. Traeger Ernő min. tanácsos tartott előadást. 
Énekelt Bezeghné Luhn Ottilia, szavalt Majoross 
Richárd dr. — A háztartási alkalmazottak nov. 8-i 
szeretetvendégségén Pap Ferenc vallástanár beszélt 
Japánról. — November 14-én a Leánykor tartja mű
soros teaestjét, amelyen Bozsi Mihály a berlini 
olimpiászon szerzett tapasztalatairól fog vetítettképes 
előadást tartani.

— A Budapest-Fasori Luther Szövetség november 
15-én vasárnap d. u. 5 órakor a fasori gimnázium 
dísztermében (II., Vilma királynő-út 19—21.) vallá
sos estét tart. Bevezetőt mond: Kemény Lajos es
peres. A diakonissza-szolgálatról előadást tart: Zulauf 
Henrik, a Fébé diakonisszaház lelkésze. Költeményt 
olvas: Bélák Erzsébet diakonisszajelölt. A Fébá-dia- 
konisszák munkájáról előadást tart: Dr. Farkas Mária 
diakonissza-főtestvér. Záróbeszédet mond: Dr. Koch 
István, a Fasori Luther Szövetség elnöke. Belépődíj 
nincs Minden érdeklődőt szívesen lát a Szövetség.

— Balthazár Dezső utóda. A tiszántúli református 
egyházkerület Balthazár Dezső örökébe Makláry 
Károlyt választotta püspökké.
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— Csepel. A fiókegyházközség november 8-án 
ünnepelte fennállásának negyedszázados évfordulóját. 
Az ünnepélyen résztvett D. Raffay Sándor püspök is. 
Kemény Lajos esperes pedig prédikált és keresztelő 
edényt avatott.

— A mezőtúri evang. egyházközség Luther Szö
vetsége nov. 15-én, vasárnap d. u- i/26 órai kezdettel 
az ipartestület színháztermében jótékonycálú műsoros 
délutánt rendez, amelyre az érdeklődőket szeretettel 
meghívja.

— Nagyveleg november 8-án ünnepelte átépített 
evangélikus templomának újjászentelést, új tornyának 
és orgonájának felavatását, továbbá a szabadság- 
harcban és a világháborúban elesett hősök egy-egy 
emléktáblájának leleplezését. Az ünnepre eljött D. 
Kovács Sándor püspök és Sztranyavszky Sándor 
egyházkerületi felügyelő-elnök, valamint Traeger Ernő 
egyházfelügyelő. A vendégeket Havranek József al
ispán köszöntötte. Az új templom kapujában Traeger 
Ernő üdvözölte az egyházker. elnökséget. Az új orgonát 
Kapi-Králik Jenő szólaltatta meg. D. Kovács Sándor 
püspök imája után Görög Ernő lelkész prédikált. 
Ezután Sztranyavszky Sándor felavatta a templom 
falába illesztett két márványtáblát. Beszédében a 
szabadságharc és a világháború hőseiről emlékezett 
meg. Az emlékművekre Nagy Lajos alezredes he
lyezte el a honvédelmi miniszter koszorúját. Az 
ünnepséget követő díszközgyűlésen Traeger Ernő 
mondott megnyitó beszédet.

— A Veszprémi Egyházmegyei Lelkészegyesület 
november 4-én Pápán jött össze szokásos őszi érte
kezletére. Az értekezlet Takács Elek esperes elnöki 
jelentéséhez kapcsolta tanácskozását és határozatait. 
A legújabb belmissziói munkaprogramm méltatása 
után foglalkozott az egyházmegyei Belmissziói Egye
sület munkatervében evangélizáló napok, presbiterek 
lelki gondozása, iratmisszió, az egyházmegyei KIE- 
munka ügyével. Az állandó gyámintézeti nap ide
jének kérdését szószékcsere útján, az egyházmegyei 
Gyámintézet és Belmissziói Egyesület elnökségének 
közös terve alapján óhajtja megoldani. Határozatot 
hozott gyülekezeti napközi otthonok felállításáról, le
hetőleg diakonissza vezetésével, a templomi igeszol
gálat eredményesebbé tételéről, áz egyet, egyház 
által kiadott hivallási iratokról, lelkészi szolgálati 
napló bevezetéséről, a helyi Luther Szövetségek kö
telező szervezéséről, az ádvent I. vasárnapján kö
telezően bevezetendő egységes istentiszteleti rendről, 
ezzel kapcsolatban az »Erős vár« egységes szöve
géről, az Orsz. Luther Szövetség támogatásáról, a 
nyugdíjintézeti járulék-hátralékokról, most folyó zsi
natunk új ülésszakáról. A könyvtáros és a pénztáros 
jelentése után Kakas József lelkész tartott »Jézus 
Krisztus programmja és végrendelete« címen elő
adást. Mivel Pápán kb. 300 középiskolai evang- tanuló 
van, felvetette egy Pápán létesítendő evang. diák- 
internátus tervét. Végezetül szeretettel és meghatva 
búcsúzott az egyházmegyei lelkészi kar egyik leg
érdemesebb tagjától, a nyugalombavonuló Horváth 
Sándor várpalotai lelkésztől.

— Gádoroson november 8-án istentisztelet ke
retében avatta fel Kovács Andor esperes az egyház- 
község tagjainak áldozatkészségéből teljesen átépí
tett orgonát. Utána orgonahangverseny volt, ame
lyen Fasang Árpád, majd Gangyi József orgonáit. 
Dr. Torkos Béla, egyházközségi ügyész, ünnepi be
szédet mondott, Janecska Ilona és Janecska Pál 
szavalt, Medvegy Kató énekelt.

— Kálmánháza. Kálmánháza a ídélszabolcsi misszió 
legnépesebb gyülekezete. Lélekszáma kb 300, de 
egy-egy istentiszteleten ennél jóval többen is részt 
vesznek és a községi iskola terme, ahol összegyü
lekeznek, nagyon szűk. Régi vágya a gyülekezetnek, 
hogy templomot építhessen és most ezt akarja meg
valósítani Isten segítségével. November 8-án templom
építő presbiteri gyűlést tartottak, melyet ünnepi is

tentisztelet előzött meg. Tarján Béla, a délszabolcsi 
misszió lelkésze hirdette az igét. Margócsy Emil 
felügyelő megemlékezett arról, hogy á 150 éves 
nyíregyházi templom, melynek építői között ott vol
tak a kálmánháziák ősei is, tőlünk is ugyanolyan mély 
vallásosságot, áldozatkészséget kíván, mint amily 
őseinket jellemezte. A lelkész jelentésével kapcso
latban a presbiteri gyűlés egyhangúlag kimondotta, 
hogy haladéktalanul megkezdi az építéshez szükséges 
megajánlások gyűjtését. Választottak 7 tagból álló 
templomépítő bizottságot és pedig Bánszky Mihály, 
Kubinyi János, Skolnyik József, N. Ruzsinszky András, 
Pápai Mihály, Tomasovszky Mihály, Zajács András pres
biterek személyében. Itt említjük meg, hogy e misszió
ban már előbb megkezdődött a 400 lelkes nyírszöllősi 
gyülekezet építendő templomának munkálata, meg
kezdődik Nagykállóban és Nyírbátorban egy-egy ima
ház építése is. ! ■

—- A Keresztyén Igazság novemberi száma a 
következő tartalommal jelent meg: Wolf Lajos el
mélkedése, Prőhle Károly: A reformáció, mint a 
bibliai keresztyénség megújulása, Wiczián Dezső: Az 
evangélikus keresztyénség útja a történelemben, Vető 
Lajos: Az alvás titka. A Krónika Gömbös Gyuláról, 
a katolikus nagygyűlésről, Barth Károly látogatásáról 
és a katolikus bibliaolvasó mozgalomról szól. A 
számot a Kincseink, Széljegyzetek és Szellemi élet 
rovatok teszik teljessé.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és haracg- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek. 
Fordította Dr. Vető Lajos. Megjelenik november 
havában. Bolti ára P 2.80, előfizetési ár november 5-ig 
P 2.40. Előfizetéseket kér: Scholtz Testvérek könyv- 
kereskedése, Budapest, IX., Ferenc-körút 19—21. sz.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
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C S A K  NYUGODTAN!
Irta: D. Raffay Sándor.

A .Sztr ? ny a vszky -ügyet kezdik nagy cm 
szenvedélyesen tárgyalni. A szenvedély pedig 
sohasem volt jó tanácsadó. Jobb volna hát 
ezt az ügyet józan és szenvedélytől mentes 
mederbe téríteni.

Előbb is azt kell világosan látni, mi 
történt!

Az evangélikus egyház törvényalkotó tes
tületé, az országos zsinat együtt ül. Amire az 
1891—94. években tarto tt legutóbbi zsinat még 
nem is gondolt, mert sem oka, sem kényszerű
sége nem volt rá, azt az idei zsinatnak 1© kellett 
tárgyalnia. Ez a reverzális-okozta óriási nagy 
vérveszteség.

Az országos törvény a reverzálist, vagyis 
a szülőknek a születendő gyerm ek vallásbeli 
hovátartozására vonatkozó megegyezést m eg
engedi. Az ilyen megegyezés mindig a gyen
gébb fél károsodásával jár. Ez ellen védekezni 
minden egyháznak nemcsak joga, hanem kö
telessége is.

A védekezés m ikéntjéről folyt a tanácsko
zás. Voltak, akik azt az elvi álláspontot v ita t
ták, hogy az evangélium egyháza nem ural- 
kodhatik hívei lelkiismeretén, nem is gyako
rolhat kényszert senkivel szemben, m ert az 
apostol szavai szerint, mindenki maga ád majd 
számot magáról az Isten előtt. Ezzel szemben 
a zsinat többsége azt. vitatta, hogy egyházunk 
lassú elvérzését nem szabad tétlenül elnéznünk, 
hanem gátat kell vetnünk a romlásnak.

Dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni 
egyházkerület felügyelője és e címen az o r
szágos zsinatnak hivatalból tagja. M indkét tisz
téből kifolyólag tartozik egyházát védelmezni.

Felügyelői hivatalos esküje erre kifejezetten 
is kötelezi. A tagok közé ült tehát és onnét 
szólt a hivatalos javaslat mellett. Beszédének 
tengelye az volt, hogy a rom lásnak nem szabatl 
kaput tárni, hanem  kaput zárni. Annál inkább, 
m ert a túlsó oldalon sokan járnak  el a rever- 
zális erőszakolása terén  olyan kényszerítő 
eszközökkel, amelyek m ár a középkori ink
vizícióra emlékeztetnek. És ebben csak a va
lóságot állapította meg, amit a zsinat tagjai 
száz szám ra menő bizonyítékokkal tudnának 
igazolni. A római katolikus egyházról, m int 
intézményről sem első, sem második felszó
lalásában nem tett említést.

Nem tesznek tehát jó szolgálatot a  nemzet 
nyugalm ának, sem az amúgy Í9 ideges tá rsa 
dalom ingatag békességének, akik ezt a m eg
állapítást célzatosan vagy egyoldalúkig kihegye
zik és belőle felekezeti háborúságot kovácsolnak. 
Annál jogosulatlanabb ez a kihegyezés, m ert egy 
evangélikus hívőnek, mikor egyháza legélet
bevágóbb ügyeit tárgyalják, kétségtelen emberi 
joga és vitathatlan egyházi kötelessége rám u
tatni azokra a káros és veszedelmes jelensé
gekre, amelyek egyházát pusztítják. Aki ebben 
csak a tám adást élezi ki, igazságtalan és hely
telen ú tra tér.

De helytelenül já r el az is, aki Sztranyav
szky Sándorban, még akkor is, ha egyháza 
ügyeit intézi, m indenáron és egyedül csak a 
képviselőház elnökét látja. Végtére neki is, 
m int minden egyes állampolgárnak, joga van 
evangélikusnak lennie és egyháza ügyeivel tö
rődnie.

E rre a »túlsó oldalon« azt felelik, hogy



346. oldal. E V A N G É L I K U S  É L E T 1936. november 22.

nem is a vallásos meggyőződés nyilvánítását 
panaszolják, hanem a római katolikus egyház 
megsértését. Sértés azonban nem történt, ezt 
a zsinat elnöksége hivatalosan is m egállapí
totta. Ha tehát mégis makacsul sértésről be
szélnek, akkor ebben tudatos célzatosság van, 
ami ellen határozottan tiltakoznunk kell. Ha 
pedig az igazi cél az, hogy Sztranyavszky Sán
dort politikai helyzetéből kimozdítsák, akkor 
m aradjanak a támadók tisztán politikai téren. 
M ert az egyházi élet zárt terület. Ezt a római 
katolikus egyház a reverzálisok igazolására is 
sokszor hangsúlyozza. Ha az ő egyházának 
belső élete zárt terület, az a miénk is, ne k a 
landozzanak át a mi területünkre akkor, m i
kor politikai célt akarnak elérni.

Csak nyugodtan ítéljünk hát a mások és 
a magmik dolgairól egyaránt. Ne indítson senki 
kultúrharcot. A kultúrharcra sem az egyhá
zaknak, sem a nemzetnek nincs szüksége. 
Sőt az egyházak harcából egyik egyház sem 
kerülhet ki győztesnek, csakis a hitetlenség. Ne 
is gyűjtsék olyan szenvedélyesen a  Sztranyav- 
szky-ellenes nyilatkozatokat, m ert félő, hogy 
a Sztranyavszky m ellett szóló nyilatkozatok 
gyűjtése is megindul. Ebből pedig csak háború 
kerekedhetik. A vallásháborútól és a felekezet- 
közi harctól őrizzen meg bennünket az Isten, 
mi pedig őrizzük meg szegény vívódó h a 
zánkat!

Azért hát csak nyugodtan!

A zsinat törvényalkotó 
munkája.

,ElÖzŐ számunkban a zsinat munkájáról november 
13-ig adtunk beszámolást. Az azóta eltelt héten a 
munka tovább folytatódott. A zsinat tagjai, kevés 
kivétellel, állandóan nagy számban vannak jelen s 
majdnem minden zsinati képviselő résztvesz a ta
nácskozásokban. Vannak szakaszok, melyekhez olyan 
sok indítvány érkezik, hogy az előkészítés érdekében 
bizottsági munkával kell egyeztetni és kiegyenlíteni a 
felvetett szempontokat. Volt olyan nap, amikor a 
négy órai plenáris munkaidőt még hat óra hosszáig 
tartó bizottsági munka követte, ami azután lényegesen 
megkönnyítette a másnapi munkát.

Az alkotmányjogi és közigazgatási törvényjavas
lat 6. §-ának elfogadásával kimondta a zsinat, hogy 
a vallástanító lelkész, ifjúsági és intézeti lelkész 
ezentúl önálló lelkészi tisztséget betöltő lelkésznek 
tekintendő.

A 8. §. az egyházi tisztséget viselők házasság- 
kötése és ezzel kapcsolatban a reverzális kérdésében 
intézkedik. A vitában résztvett Zsedényi Béla, Csatáry 
Elek, Zongor Béla, Dr. Berzsenyi Jenő, Dr. Krayzell 
Miklós, Dr. Szeberényi Lajos, Dr. Rásó Lajos, Sár
kány Béla, Dr. Arató István, Dr. Töpler Kálmán, 
Dr. Polner Ödön, Kemény Lajos, Egyed Aladár, 
Duszik Lajos.

Országos feltűnést keltett Dr. Sztranyavszky Sándor 
felszólalása. Sztranyavszky Sándor a zsinat egyik 
alelnöke, felszólalását azonban a zsinati tagok pad
soraiban tette meg.

— Úgy érzem — kezdte a zsinat feszült figyelme 
közepeit Sztranyavszky —, hogy nekem ehhez a kér- 
késhez felszólalni kötelességem, másrészt, hogy úgy 
fejezzem ki magamat, szerzett tapasztalat alapján

jogom is. Az evangélikus egyház — folytatta — ebben 
az országban, sajnos, számbelileg gyenge s az utóbbi 
időkben olyan támadásoknak van kitéve a reverzálisok 
révén, amelyek még a jövőben tovább gyengíthetik 
ezt az egyházat. Az a stílus — emeli fel szaváét a 
felszólaló —, amelyet velünk szemben követnek, fo
kozott óvatosságra kötelezi mindannyiunkat. Törvényt 
alapozunk, amely messzi évtizedekre szól, az egyház 
fokozott védelme tehát kötelességünk. Nem kaput 
nyitni, hanem az egyházzal szemben tudatosan vagy 
öntudatlanul elkövethető bűnök előtt a kapukat be
zárni a dolgunk. (Viharos helyeslés.) Nem adhatunk 
kulcsot azok kezébe, akik megerötleníteni kívánják 
egyházunkat.

— Az egyház meg kell, hogy követelje tisztvi
selőitől a hűség legmesszebbmenő mértékét és 
pedig akár fizetett alkalmazottról, akár fizetés nélkül 
szolgáló tisztviselőről van szó. Ezen a ponton sem
miféle liberalizmust nem engedhet meg lelkiismere
tünk. Ha figyelembe vesszük, hogy szinte a sötét 
középkorra emlékeztető inkvizíció eszközeivel dol
goznak velünk szemben, akkor, sajnos, nem helyez
kedhetünk más álláspontra.

Szemmellátható felindultsággai mondja most 
Sztranyavszky Sándor:

— Az ember megdöbben, hogy a mai időben még 
lehetséges a lelkek ilyen erőszakos befolyásolása. 
De ha lehetséges, akkor az önmagunk védelméről 
feltétlenül gondoskodnunk kell. Kérdem, ki védjen 
meg bennünket, ha magunkat meg nem védelmezzük?! 
Javaslom a Főtisztelendő Zsinatnak, hogy a stiláris 
módosításoktól eltekintve, a törvényszakaszt válto
zatlanul fogadja el zsinatunk.

A zsinat túlnyomó többsége újabb zajos éljen
zéssel és tapssal csatlakozott Sztranyavszky Sándor 
fejtegetéseihez.

A hosszú vita végén Dr. Mikler Károly 
főelőadó, a bizottsági javaslat változatlan elfogadását 
kérte s az evangélikus egyház törvényhozó testületé 
a következőket mondotta ki:

»Olyan egyháztag, aki egyházunk kárára re ver - 
zálist adott, semmiféle egyházi tisztséget nem viselhet.

Fizetéssel járó bármely állásra csak oíya[n egy
háztagot lehet megválasztani vagy kinevezni, akinek 
házastársa evangélikus vagy református vallásu és 
utóbbi esetben gyermekeinek az evangélikus egyház
hoz tartozását törvényes módon biztosította, házas
ságát evangélikus esketéssel megköttette és gyerme
keit az evangélikus vallásban neveli.

Polgáriiskolai, középiskolai és főiskolai tanárnak 
református vallású egyén is alkalmazható, akinek 
házassága az előbbi bekezdés rendelkezéseinek meg
felel és gyermekeinek az evangélikus vallásban való 
nevelése, az országos törvényekben megszabott ren
delkezések megtartásával, biztosítva van. Ez a ren
delkezés az evangélikus teológiai tanárokra nem al
kalmazható.

A jelen törvény hatálybalépte után ennek a §- 
nak rendelkezései arra a tisztviselőre, vagy alkal
mazottra is vonatkoznak, aki alkalmaztatása után 
köt házasságot.

Fel kell függeszteni és fegyelmi eljárást kell 
indítani az ellen a tisztviselő vagy alkalmazott ellen, 
aki ennek a szakasznak rendelkezései ellenére az 
egyház érdekeinek sérelmével Löt házasságot vagy 
házasságát egyházilag nem köti meg.«

A november 14-i ülésen napirend előtt Dr. Sztra
nyavszky Sándor újra felszólalt a reverzális ügyben.

— Méltóztassék megengedni — mondotta —, 
hogy napirend előtt rövid nyilatkozatot tegyek. A 
pénteki ülésen tiltakoztam az ellen, hogy az evangé
likusok ebben az országban a reverzálisok kikény
szerítése terén lelki inkvizíciónak legyenek kitéve. 
Egyes lapok úgy tüntették fel, mintha nyilatkozatomat 
a zsinat elnöki székéből tettem volna meg. Ez a 
beállítás ellenkezik a tényekkel, mert nyilatkozato
mat a zsinat padsoraiból tettem. Onnan pedig pro
testáns ember és magyar evangélikus ember számára 
véleményt nyilvánítani, ha az az igazságnak meg-
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felel, nemcsak jog, hanem kötelesség is. Luther 
Márton példája az evangélikusokat nem arra ta
nította, hogy véleményüket gyáva módon rejtegessék, 
hanem arra, hogy azt minden körülmények között, 
akkor is, ha bármilyen eshetőséggel állunk 
szemben, hitünknek megfelelően nyilvánítsuk, az 
igazság erejével megerősítve. Nem szorul ma
gyarázatra, hogy akkor, amikor én az inkvizíció 
eszközeinek a mai időkben való érvényesüléséről be
széltem, akkor nem az inkvizíció testi, hanem lelki 
eszközeire gondoltam. Ezt a megállapítást pedig a 
reverzálisok kérdésével kapcsolatban fenntartom és 
ha rákényszerítenek, bizonyítani fogom. Végül csak 
ennyit: Magyarországon még nem tartunk ott, hogy 
a magyar közéletben való szereplésre az adjon jog
címet, hogy valaki meggyőződését, hitét és azzal 
szembeni kötelességét megtagadja. Ha ez lenne az 
előfeltétele, bármely pillanatban hajlandó vagyok le
lépni a közélet színpadáról.

D. Geduly Henrik püspök egyhangú helyeslés 
közben jelentette ki, hogy az enunciációt olyannak 
tekinti, amelynek minden szavával és konzekvenciá
jával a zsinat valamennyi tagja együtt érez.

Kovács Andor békési esperes tiltakozott az ellen, 
hogy protestáns lelkész előtt kötött házasságokat 
»ágyasságnak«, az ilyen házasságból származó gyer
mekeket törvényteleneknek nevezhessék.

A napirend során a missziói egyházközségről 
szóló törvényszakaszt tárgyalták, amely megálla
pítja, hogy a fiók- és leányegyházközségek az ille
tékes egyházmegyei közgyűlés és az egyházkerületi 
közgyűlés jóváhagyásával missziói egyházközséget 
alkothatnak. Egyházi érdekből az egyházmegyei köz
gyűlés missziói egyházközség megalakítását el is 
rendelheti. Az az egyházközség, amelynek lélekszáma 
a nyolcezret eléri, négyezer lelkenkint új lelkészi 
kört tartozik felállítani.

A szombati ülés folyamán megszavazott tör
vényszakaszok értelmében az egyházközségi közgyű
lés tagjai közé bekerülnek az egyházközség nagykorú 
nötagjai is, abban az esetben, ha maguk vagy a csa
ládfő az egyházközség fenntartásához hozzájárul. A 
nőtagoknak tanácskozási joga ugyan nincs, de az 
egyházközségi tisztviselők megválasztásánál szemé
lyesen szavazhatnak.

Dr. Sztranyavszky Sándor két felszólalása miatt 
a róm. katolikus lapok erős személyi támadásokat 
intéztek és Sztranyavszky Sándornak a képviselőház 
elnöki méltóságából való távozását követelték. Fur
csának kell találnunk, hogy a katolikus lapok úgy 
viselkednek, mintha Magyarországon csak a katolikus 
egyházhíveknek volna szabad megvédeniük a maguk 
egyházát, de az evangélikusoknak nem. Miután ezek 
a támadások közvetve a zsinat munkájába katolikus 
részről való beleszólást is jelentenek, ami feltétlenül 
ildomtalan, a zsinat keddi, 17-iki ülésén a zsinat 
egyházi 'elnöke, D. Geduly Henrik a következő nyi
latkozatot tette:

— Mindenekelőtt kijelentem, hogy Sztranyavszky 
Sándor sem első, sem második felszólalásában a 
magyar katolicizmus egyeteméről, annak dogmái
ról, rendszeréről, nemzettörténelmi értékéről, háza
sságáról egy árva betűnyi kritikai megjegyzés nem 
hangzott el, aminthogy az egyház törvényhozó mun
kájának gyakorlása közben sem a zsinat egyetemé
nek, sem egyes tagjainak nem lehet a hivatása ilyen 
természetű kritikát gyakorolni. A napirenden levő 
vita során ugyanis annak a kérdésnek a tárgyalása 
került szőnyegre, milyen fegyelmi eszközöket alkal
mazzon az evangélikus egyház saját tisztviselőivel 
és alkalmazottaival szemben, hogy a reverzálisok- 
okozta vérveszteség ellen az egyházi tisztviselők és 
alkalmazottak körében védekezni lehessen. Ebbe a 
vitába kapcsolódott bele Sztranyavszky Sándor első 
felszólalása, amelynek lényege abban van — és ez az 
ö első felszólalásának a zsinati napló szerint is meg
állapítható voltaképpeni tendenciája —, hogy ez egy
házi tisztviselőkkel és alkalmazottakkal való vonat
kozásban nemhogy kaput kellene nyitni, de a kaput

be kell zárni olyan lehetőségek előtt, amelyek reánk 
nézve, tisztviselőink házasságkötésével kapcsolatosan 
veszteséget jelenthetnének. Beszéde célzatának meg
erősítése végett hivatkozott azután Sztranyavszky 
Sándor arra a fájdalmas tényre, hogy a »túlsó ol
dalon«, a reverzálisok biztosítása érdekében, ismét
lem: nem a magyarhoni katolicizmus a maga rend
szerével, stb., de egyesek a lelki kényszer és ráhatás 
olyan eszközeivel élnek, amelyek lelki értelemben 
a középkori inkvizícióra emlékeztetnek.

— A felekezetközi béke és köznyugalom érdeké
ben fel kell, hogy hívjam és kérjem az ország higgad
tan gondolkozó és a keresztyén szolidaritás érzetében 
velünk együttérző közönségének figyelmét azokra a 
fájó sebekre, amelyeket a magyar protestantizmus 
a maga szívében, a reverzális-szerzés miatt és az 
annak folyamán velünk szemben egyesek részéről 
követett eljárás miatt immár közel két évtizede hor
doz. Lehet-e valami fájóbb seb evangélikus egyhá
zunk felelős tényezőinek és ezek között törvényho
zóinak a szívében, mint az a több évtizedes, a ma
gyar népjellem leikével, a magyar társadalom jól 
felfogott érdekeivel és a keresztyén szolidaritással 
ellenkező gyakorlat?!

— Ismétlem, hogy Sztranyavszky Sándor zsi
nati tag első felszólalása nem a magyar katoliciz
mus ellen irányuló bármilyen támadás, de a rever
zális-szerzés módszereivel szemben alkalmazott óvás 
és a magyar hazafi szívéből fakadó komoly lelki- 
ismereti aggályok kifejezése volt.

— Második felszólalásában, az elnöki székből 
elhangzott nyilatkozatában pedig nem terjeszkedett 
ki egyébre, mint hogy az ellene időközben megjelent 
hírlapi támadásokkal szemben kifejezésre juttatta 
az előző napi felszólalása lényegének fenntartását, az 
általa használt inkvizició szónak kizárólag lelki vo
natkozásait és a magyar közélet egyik vezetőegyé 
niségétől méltán várható, férfias állásfoglalását.

Az evangélikus zsinat nov. 18-iki folytatólagos 
ülésén megjelent Sztranyavszky Sándor is, aki 
Budapestre visszaérkezett. — D. Kapi Béla püspök 
foglalt helyet az egyh. elnöki székben, Sztranyavszky 
pedig, mint világi elnök elnökölt a zsinaton.

Sztranyavszky az elnöki székből nyilatkozatot 
tett, a melyben kijelentette: azt a deklarációt, amelyet 
D. Geduly Henrik püspök tegnap tett, minden te
kintetben osztja. Tiltakozott az ellen, hogy meg
állapításaiba és kijelentéseibe más tendenciát magya
rázzanak bele, mint ami őt vezette. Rámutatott Sztra
nyavszky arra, hogy az ő eredeti nyilatkozata sem
miféle vonatkozásban a magyar katolikus egyházat 
érinteni nem akarta. Nyilatkozatát így fejezte be: 
»Felkérem a magyar közvéleményt, hogy a sza
vaimnak ne adjon olyan értelmezést, amely nem 
fedi a tényeket és nem fedi szándékomat. Én ki
zárólag egyesek módszereit kívántam kritika alá 
vonni és nem a katolikus egyházat magát, vagy 
annak társadalmát megbántani.«

Általános helyeslés fogadta Sztranyavszky Sándor 
elnöki enunciációját, ami után a zsinat folytatta az 
általános egyházi kérdések megvitatását.

A szórványkérdésben törvénybe iktatta a zsinat, 
hogy a szórványok gondozása az egyházközség fel
adata és azoknak missziói egyházközséggé való alakí
tását a felsőbb hatóságok közérdekből el is rendelhetik. 
Ezután az egyházközségi közgyűlés, valamint a kép
viselőtestületre vonatkozó §-okat fogadta el a zsinat 
és kimondotta, hogy 4000 Iélekszámmal bíró gyü
lekezetektől kezdve kötelező a képviselőtestület meg
szervezése, mely azután a lelkészválasztást kivéve 
a közgyűlés minden jogát gyakorolja. Ezután a pres
biteri rendszernek felsőbb fokozatokon való beveze
tésére vonatkozó §-ok következtek. Az egyházmegyénél 
s egyházkerületnél bevezette a presbitérium intézmé
nyét, hogy ezzel a közigazgatást egyszerűsítse s a köz
gyűléseket mentesítse kisebb jelentőségű ügyektől, 
s ennek következtében a közgyűléseknek több lehe
tőségük maradjon az általános érdekű és egyház 
építő munkára. Az egyetemes egyháznál a presbite-
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rium azonban csak döntvényezési jelleggel bír majd1, 
de nem lesz fellebbezési fóruma az alsóbb fokú 
presbitériumoknak. A liturgia megállapításának jogát 
továbbra is a püspök hatáskörében hagyta. Ezután 
a zsinatra vonatkozó törvényszakaszok következtek, 
melyek során kimondotta a zsinat, hogy az eddigi 
tagokon kívül az egyházkerületek és az egyházegye
tem is választ majd zsinati tagokat.

Az alkotmányozó rész letárgyalása után a zsinat 
elfogadta a III. törvénycikket a honvédséghez tar
tozó egyháztagok lelki gondozásáról. Ezt a szakaszt, 
valamint a II. törvénycikk befejező részét a várat
lanul megbetegedett Dr. Mikler Károly zsinati elő
adó helyett Dr. Polner Ödön előadói munkájában 
tárgyalta a zsinat.

Ezután a zsinat az egyház iskoláiról szóló tör
vénycikk tárgyalását kezdette meg, mely lapunk zár
takor még folyik. A javaslat előadója Dr. Bánkúti 
Dezső. Az eddig elfogadott törvények közül kiemeljük 
a következőket:

Az evangélikus egyház mindennemű nevelőinté
zetet és iskolát felállíthat, az egyház nevére alapított 
mindennemű alsó-, közép- és felsőfokú iskolákat 
fenntartja, fejleszti, szervezi s ügyeiket fokozatos 
önkormányzati testületéi által intézi. Az egyház bár
melyik önkormányzati testületé, bárminemű és fokú 
nevelőitézetét vagy iskoláját, csak fenyegető anyagi 
romlásának elhárítása érdekében adhatja át a köz
ségnek, az államnak vagy más evangélikus intéz
ménynek.

A tanítók és tanárok magán- és családi életéről 
szóló szakaszok azonosak a lelkészekre vonatkozólag 
hozott szakaszokkal. Eszerint a tanítóknak és taná
roknak nemcsak példát mutató életet kell élniök, 
hanem kerülniük kell minden olyan ténykedést, 
amely az egyház szellemével ellentétben áll és annak 
tekintélyét csorbítaná. Politikai pártküzdelmek tün
tetéseitől tartózkodniok kell. Házasságot csak meg
felelő műveltségű és feddhetetlen életű evangélikus 
vagy református féllel köthetnek. A házasság meg
kötése előtt egy hónappal éppen úgy, mint a lelké
szeknek, az esperes útján, illetve a püspöktől en
gedélyt kell kérniök. A tanítók és fanárok javadal
mazása a velük hasonló minőségű és szolgálati idejű 
állami tanítók és tanárok javadalmazásával azonos, 
le nem szállítható és ugyanaz; a cím és rang illeti 
meg őket.

A zsinaton való elnöklés nehéz munkáját Dr. 
báró Radvánszky Albert, Dr. Sztranyavszky! Sándor, 
Mesterházy Ernő, D. Geduly Henrik és D. Kapi 
Béla elnökök egymást váltogatva végzik.

A halál teológiája.
(Gondolatok halottak vasárnapján.)

Az az egyszerű, látszólag mellékes, tény 
is, hogy m anapság a halottak nevét inkább 
gyászkeretbe foglaljuk, semmint a temetői ke
reszt jelével szignálnék, a rra  utal, hogy a ha 
lált sokkal inkább antropológiája, m int teoló
giája szerint látjuk és érezzük. Úgy írunk, 
beszélünk, sőt gyakran prédikálunk is. a ha 
lálról, hogy annak csak emberi vonatkozásait: 
a gyászt, a veszteséget, a  fájdalm at vesszük 
tekintetbe. Emberileg tekintjük a halált és 
hatotta inkát, annak kihatásait és azoknak sor
sát. Ez éppen röviden a halál antropológiája, 
melynek közvetlenül adódó természetes voltát 
senki sem tagadhatja.

Ezzel szemben viszont az a kérdés, m iért 
némul el a halállal kapcsolatosan mind gyak
rabban a hitnek beszéde? M iért vész ki és se-

kélyesedik el az, ami még a halál teológiájából 
a hívő lelkek reménységében él? A viszontlátás 
vigasztalása, a szenvedésmentes másvilági élet: 
hiszen csak foszlányok az új élet rem énysé
géből, melyekkel dübörgő koporsói hantok mel
lett áttörni véljük a halál antropológiáját.

Egy új reformációra van szükség ezen a 
területen. Aranydíszítéses érckoporsók, fekete 
temetési alkalmi ruhák ezüstös csillogásán tú l
menően szólaljon meg újra közöttünk Istennek 
szava a halálról. Nézzük a halált Istennek sze
mével is, ne csak az emberével. Engedjük 
rávetődni az evangélium fényét a halál ko
porsóira, hogy annak sugarai visszaverődjenek 
a gyászolókra és minden egyes sugárból elénk 
vetődjék Istennek beszéde a halálról, az el
hunytról, a gyászolóról. Az éppen a halál 
teológiája, hogy felülről, Istennek szemével 
nézek a halálra.

Ennek első feltétele az, hogy imádságos 
élettel kapcsolódjam Istenhez. Teljesen az Ő 
oldalán találtassam . Elfogadjam minden hoz
zátétel nélkül azt, amit Ő igéjében elém tár a 
halálra nézve. Itt tehát nincs helye alkalmi 
kíváncsiságnak, innét a hitetlen lelkek eleve 
kizáratnak. Isten fényében látunk világossá
got. Minden más fény, amelyet az em ber akár 
a képzelet, akár a »tapasztalat«, de akár még 
a tudomány nevében gyújt is meg, itt, a halál 
falán m egtörik és visszaverődik. Egy-egy ilyen 
visszatévedt emberi fénysugár, gondolat talán 
sokat, nagyot mondhat, de mégis csak sötét
ben való üres tapogatódzás. A halál falán 
m egtörik minden emberi kísérlet. A teremtéssel 
adott olyan rendje ez Istennek, melyet emberi 
akarat hasztalan ostromol. A lélekhalhatat- 
lanság lidércfénye éppen úgy szertefoszlik itt, 
mint akárcsak a »kopogtató asztalok« világá
ban divatos hideg fények. Minden emberi lám 
pás, m erítsék olaját bárhonnét, a jánosbogarak 
fényével egyenlő, ha velük a halál kérdésében 
keresünk világosságot. A halált mi csak á t
érezhetjük emberi vonatkozásaiban, de vilá
gosságot egyedül Istennek igéje adhat,

Az Isten igéjét olvasó ember számára vi
lágossá válik az, hogy a halál mindenek előtt 
az életnek visszavevése Isten részéről. — Nem 
azért, m ert bűnösök, nagyon bűnösök lettünk. 
Isten minden bűn hiánya ellenére is vissza
venné az életet, m ert ez az Ő terem tési rendje. 
De visszaveszi azért is, m ert bűnösök lettünk. 
A halál kizárólagosan Istennek kezébe való 
jutás. Míg élek, elrejtett dolog az, hogy életem 
Isten kezében van. A halál lerántja  a leplet 
rólam és mindenestül Isten uralm a és hatalm a 
alá helyez. Amit eddig elrejtetten, hitben tud
tam Istenről, hogy Ő az én Uram kizáróla
gosan, azt. a halálban összetörve nyilvánvalóan 
»átélem«, »elszenvedem«. Azáltal m utatja meg 
rajtam  isteni hatalm át és kizárólagos uralmát, 
hogy egészen, azaz testestül-lelkestül összetör, 
megsemmisít. Ha csak testemet porlasztaná el, 
azt gondolnám: elvett tőlem valamit, ami kel
lett, hogy a földön élhessek. Nem íg j van,
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mert kizárólagos uralm át csak az jelentheti 
felettem, hogy mindenemet, sőt engem m aga
mat, öntudatommal és énemmel együtt, össze
tör. A halál teljes halál, nem puszta testi halál. 
Vég, valóban vég. A halál valódi voltát, ko
molyságát vesszük el, ha a lelket kivonjuk 
Isten lesújtó ítélete alól.

Visszaveszi életemet azért, hogy ítéletet 
1 ártson felettem. Tőle nyertem , Néki vagyok 
érte adós. Akarata és rendelése szerint kellett 
volna vele élnem. Maga elé hív, hogy számon- 
kérje: mit tettél vele? A halál tehát erkölcsileg 
is szükséges követelmény Isten részéről. Ez 
valami egészen más, mint a viszonzás tana, 
melyet filozófiai m agaslatra is emeltek. Isten 
ígéretéért állíttatunk ítélőszók elé, az Ő aka
rata az ítélet, nem pedig puszta, önmagából 
következő postulatum, m int azt a viszonzás 
tana állítja. Ez az ítélettudat teszi igazán ne
hézzé a halált. Isten haragja néz itt reánk. 
Szentsége fordul ellenünk, hogy elvessen örökre 
orcája elől.

Az ítélet tudata túl vezet a  halál megsem
misítő jellegén. Isten összetör mindenestül a 
halálban, de ime az ítélet végett újjá is teremt. 
Por és hamu lettem a halálban, de most újra 
élek a halál után. M indkettőt Isten ak a ra tá 
ból. H aragja tör össze és ime haragja fogad 
újra. Érezzük, hogy a zsoltáríró szívünkből 
szól: »Hová menjek a Te lelked e lő l...?«

És visszaveszi Isten életemet azért is, 
hogy szeretetét megmutathassa velem szemben, 
összetör a halálban egészen, hogy a halálon 
túl új életben egészen az Övé legyek, Ö ala tta  
éljek. Szeretete nem csak abban van, hogy 
minden földi terhet levesz rólam, megment, 
hanem sokkal inkább abban, hogy am iket csak 
elkészített eleitől fogva, azoknak részesévé 
tesz engem is a »szentek« gyülekezetében. Ki
ment egy rothadó világ ítéletre siető pusztulá
sából és halálon, ítéleten túl részeltet engem 
is az új ég és új föld rom olhatatlan örökségé
ben, boldogságos életében. Valami olyan élet 
ez, melynek nagyságát és dicsőségét még az 
angyalok sem érik fel s m elynek elképzelhe
tetlenek az arányai és m éretei. Az Atya ké
szítette megtérő gyermekei szám ára, én, a 
gyermek, Reá hagyatkozom itt is egészen.

Visszaveszi életemet ítéletből és vissza
veszi szerétéiből. Az ellipszisnek e két gyújtó
pontján épül fel minden hívő emberi élet. L át
nunk kell Istennek haragos arcát, mellyel bű
neink m iatt sújt le ránk és láthatjuk irgalm á
ból az Ő atyai szerelmes arcát, m elyről csupa 
megbocsátás, irgalom és kibeszélhetetlen re 
ménység sugárzik felénk. A halálban az egyik 
m egrettent, a másik elnyugtat. Ki az, aki el
fogyó hitemnek lángját éleszti és felfogja? A 
Krisztus az, akiben Isten haragja és szere- 
tete eljött e világra. Hozzámenekülök hát, 
Vele tartok. Ő az én Megváltóm. Szemeim Őt 
keresték. Leikével — tudom — átkarol, m a
gához von. Minden könnyemet letörli, az íté 
letből vérével kiment, országában nékem is

helyet juttat. Vele bizton nézem mély sírom 
éjjelét, mert hallom a dalt: »Krisztus Te vagy 
életem, nyereség halálom, Reményem Beléd 
vetem, A halál csak álom.«

N . E.

Miért nem ünnepelhetik 
a katolikusok október 31-ét?

(Folytatás.)

Hit kell tehát az üdvösséghez, vagy cselekedet? 
Mondja meg az Isten Igéje. Csak néhány helyet 
idézek. »Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki 
nem hisz, elkárhozik.« (Márk 16:16.) János evan
géliumában ezt olvassuk: »ezek pedig azért írattak 
meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus az 
Istennek Fia és hogy ezt hívén életetek legyen 
az ő nevében.« ÍJán. 20:31.) Az apostolok cseleke
detében: »Sőt inkább az Ur Jézus Krisztus kegyelme 
által hisszük, hogy megtartatunk miképen azok is.« 
(Ap. Csel. 15:11.) A római levélben: »Megigazulván 
azért hit által, békességünk van az Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által.« (Róm. 5: 1.) Kell ehhez 
még magyarázat? Emberi módon szólva legfeljebb 
annyi, hogy így hinni, ezt elfogadni, a legnehezebb 
dolog a világon. Mert hinni azt jelenti, hogy nem 
bizakodunk többé saját érdemeinkben, hanem az Is
tenben hiszünk, neki fogadunk hűséget, rábízzuk ma
gunkat, mintha azt kérdezné valaki: »kié vagy te 
ember1?« s akkor habozás nélkül feleljük, »az Istené«. 
Lemondunk róla, hogy Isten előtt érdemeket szerez
zünk, Őrá bízzuk magunkat, s az ö kezéből vesszük 
el üdvösségünket. Erre pedig a hitetlen ember kép
telen. Fut, rohan, cselekedni akar, hogy üdvözüljön 
és cselekvésével istentagadóvá válik. T. i. »Jézus 
Krisztus azért jött e világra, hogy megtartsa a 
bűnösöket.« (I. Tim- 1:15.) Aki pedig cselekede
tekkel akarja elérni az üdvösséget, minek annak 
a Krisztus? Miért halt meg Jézus, ha önerőnkből 
esetleg némi isteni támogatással elnyerhetjük bű
neink bocsánatát? Ha cselekedetekből üdvözölhet az 
ember, felesleges a Jézus Krisztus. így semmisítik 
meg a cselekedetek Jézus megváltó munkáját. Ezért 
nevezte Luther pestisnek a cselekedeteket. A hívő 
ember Isten kegyelméből üdvözül, a hitetlen el
kárhozik. Akinek még kétsége van, gondoljon csak 
Péter és Júdás történetére. Júdás elárulta, Péter 
megtagadta mesterét. Júdás nem hitt a Krisztusban, 
elment és felakasztotta magát. A másik sírva bánta 
meg bűnét, Jézushoz menekült és így megszabadult.

Bizony csak azon fordul meg üdvösségünk kérdése, 
hogy Krisztusra bízzuk-e az életünket, vagy nem. 
— Jézussal együtt megfeszítettek két gonosztevőt. 
Egyik sem képviselt erkölcsi tökéletességet. Egyikük 
gúnyolja Jézust, elveszett. A másiknak sincs már 
alkalma rá, hogy jót cselekedjék, de Jézusra bízza 
magát: »Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz 
a Te országodban.« Jézus így felelt: »Bizony-bizony 
mondom néked, még ma velem leszel a paradicsom
ban.« (Luk. 23:89—43.) Bizony nem mi tanítjuk a 
hit által való megigazulást, hanem a Szentírás.

De hogyan állunk akkor a cselekedetekkel? Ezt 
valljuk: »Ha mindazokat megcselekedtétek, amiket 
nektek parancsoltak, ezt mondjátok: haszontalan szol
gák vagyunk, mert csak azt cselekedtük, amit kö
telesek voltunk cselekedni.« (Luk. 17:10) íudjuk 
mi jól, hogy mi a jócselekedet, de nem kovácsolunk 
belőle tökét a magunk számára Istennel szemben, 
hogy kikényszerítsük Tőle érte az üdvösségünket. 
Mert a jócselekedet úgy hozzátartozik a normális 
élethez, mint a létfenntartáshoz a táplálkozás. Aki 
nem eszik, elpusztul. Aki nem cselekszik jót, meg
fertőzi az életet. De mi nem parancsra tesszük a jót,
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hanem a hit belső indítására,* szeretetből. T. i. sze
retjük Istent és szeretjük embertársainkat. A szeretet 
pedig sohasem kérdi, hogy kell-e jót cselekednem, 
vagy mit tegyek még, hanem kürt és dob nélkül meg
teszi. Már Augusztinusz is így nyilatkozott: »Szeresd 
az Istent, aztán tégy amit akarsz.« Cselekedeteink 
ilyenformán tükörré válnak és meglátjuk bennük, 
mekkora és milyen hitünk van. És tudnék most szám
talan helyet idézni a Bibliából, ahol arról van szó, 
hogy megítél bennünket Isten a mi cselekedeteink 
szerint. Igen, t. i., aki a Bibliát magyarázza, annak 
tudnia kell, hogy az ítélethozatal mindig kapcsolódik 
a törvényszéki tárgyalás gondolatával. Ott nyilvá
nosságra kerül minden cselekedetünk, mint hitünknek 
tükre, az ítélkezés a cselekedet szerint történik, 
de az üdvösséget »egyedül hit által« nyerjük.

A szabad akarat és a predesztináció egymásba 
folyó gondolatok. Az bizonyos, hogy Bilkei Ferenc 
nagyot tévedett, amikor a predesztinációról beszélve 
azt a mindennapi életre vonatkoztatta, nevezetesen 
arra, hogy a református ember (pld. Tisza István) 
azért marad meg életveszélyben is azon a helyen, 
ahová Isten állította, mert ami bekövetkezik, annak 
»így kell történnie«. (16. oldal ) összetévesztette a 
predesztinációt a fatalizmussal. Ugyanis a predesz
tináció nem a mindennapi dolgokra vonatkozik, ha
nem Isten üdvösségre elhívó végzése, a fatalizmus 
pedig ilyenféle: ha egy cserép a fejemre esik és 
meghalok, ez megiratott számomra a sors köny
vében. Itt még meg kell említenünk Bilkei Ferenc 
okoskodását: hogy ha Tisza István a kommunizmus 
idején elmenekül, mint P. Bangha Béla és a többiek, 
akkor később ő szabadíthatta volna meg a kommu
nizmustól Magyarországot. ("16. old.) A protestáns 
ember nem így gondolkozik, hanem hűséges haláláig 
azon a helyen, ahová Isten állította. Mert az Isten 
nem szereti a reálpolitikusokat, hanem hitvallókat 
és mártírokat keres. Azért ad az embernek hivatást, 
hogy betöltse, ha rá kerül a sor, vére árán is. 
'.»Légy hű mindhalálig és én néked adom az élet 
koronáját.«) De meg lehetetlen is az ilyen Bilkei-féle 
okoskodás. Teljesen hibás eredményekre vezet. Bi
zonyításul vessünk fel mi is egy hasonló kérdést- 
mi lett volna, ha Jézus Krisztus elmenekül a Ge- 
tsemáné kertből? Ugy-e, ugy-e?)

Egyebekben pedig mi is valljuk Pál apostollal 
együtt, hogy általános értelemben vett szabad akarat 
nincs. T. i. elhatározhatja az ember, hogy egyék-e 
vagy koplaljon, sétáljon-e vagy leüljön, de az élet 
végső dolgai felöl nem dönthet. Csak akkor hiszem 
el, hogy az embernek szabad akarata van, ha saját 
erejéből meg tud szabadulni a bűn zsoldjától, a 
haláltól. Ettől csak Krisztus szabadít meg. Ezért az 
ember született rabszolga, legfeljebb annyi előnye 
van, hogy választhat Isten és a Sátán között. Az 
Isten Jézus Krisztusban megvált bennünket a Sátán 
uralma alól, Jézus az az ár, melyen a rabszolgák 
megvétettek. Olcsóbban nem lehetett. Azért mondja 
Pál: »Áron vétettetek meg, ne legyetek azért az 
emberek szolgái.« Ez a keresztyén ember szabadsága, 
t. i., hogy döntünk az Urunk mellett, aki megvett 
bennünket és Isten szolgái vagyunk. Ebben a szol
gálatban találjuk igazi hivatásunkat és felszabadulunk 
a világ szolgálata alól s Isten munkatársaivá válunk.

Ezekben adva van a predesztináció értelme is. 
Luther Márton ismerte a Bibliát és többször olvasta 
benne pld. a Róm. 9:ll-et. Itt többek között azt 
olvassuk: »Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, 
nem is azé, aki fut (t. i. az üdvösség), hanem a 
könyörülő Istené.« Azt jelenti ez, hogy üdvösségünk 
kizárólag az Isten műve. (Isten szuverénitása azt sem 
zárja ki, hogy elkárhoztasson bennünket, de a ki
jelentésben és hitben könyörülő és üdvösségre pre
desztináló Istennek jelentetik ki.) Tehát nem mi ta

* Luther azt mondja róla: »Vajmi csodálatos 
dolog a hit, nem kérdi, hogy kell-e jót cselekedni, 
hanem mielőtt kérdezné, annak cselekvésével van 
elfoglalva.«

nítjuk ezt, hanem az apostolok és Jézus. A tanítvá
nyok ezt kérdezik Jézustól: »Kicsoda üdvözülhet te
hát?« — Jézus így felelt: »Embereknél ez lehetetlen, 
de Istennél minden lehetséges«. (Máté 19:26.)

De nemcsak ilyen, hanem fájdalmas dolgok is 
tartoznak Isten elrendeléseihez. Bilkei megbotrán- 
kozik azon, hogy Luther Júdás árulásában Isten 
üdvtervének egyik szomorú állomását látja. Aki is
meri Lukács 24:46-ot és az ószövetségi próféciákat 
(Dánéi 9:26, Ésaiás 53, stb.), az tudja, hogy Jézus 
elárultatása, szenvedése és halála kezdettől fogva 
beletartozott az üdvtervbe.

Bilkei, amikor a hit által való megigazulásról, 
jócselekedetekről, predesztinációról, stb. ír, egész se
reg idézetet közöl Luthertől, amelyek egyoldalúan 
élezik ki a hit és cselekedetek jelentőségét. Pl. ; 
»a cselekedet pestis«, »vétkezz bátran, de higyj az 
Istenben«. Ezek mind hitelesek. De vegye ki valaki 
pld. a Bibliából ezt: » . . .a  papok és a nép ne 
törjenek előre. . .  hogy az Ur reájuk ne rontson.« 
(II. Móz. 19:27.) Vagy pedig olvassa el Jób köny
vének 40—41-ik fejezetét, ahol Isten hatalma víziló 
és a cethal képében szemléltetik. Hát hol van ezekben 
a képekben a mi jóságos Istenünk arca? Ugy-e sehol, 
így lehet kikapott idézetekkel hamis fénybe állítani 
a legszentebb dolgokat. Kérem hát Bilkei Ferencet, 
ha propagálni és ismertetni akarja Luthert, akkor 
ne tendenciózusan összeállított idézeteket közöljön, 
hanem adja közkézre magyar nyelven Luther minden 
müvét. De akkor vigyázzon jól híveire, hogy Luther 
mögé ne álljanak.

Ebbe a gondolatkörbe tartozik az is, hogy Luther 
ezeket az »új« (valóban pedig öskeresztyén igazságo
kat) sokszor bárdolatlan, goromba nyelven hirdette. 
De hamis az a mérlegelés, amely csak a mérleg 
egyik karját terheli meg, a másikat pedig üresen 
hagyja. Igaz, Luther sokszor írt és beszélt gorom
bán, de abban a korban így csinálta ezt minden em
ber, Róma hívei is. A nyers stílus annyira jellemző 
erre a korra, mint az éghajlatra a flóra, íme nihány 
kikapott idézet Pázmány Pétertől: »A ti prédiká
toraitok nyilvánvaló latorságait nem akarom elö- 
számlálni. (Pázmány munkái I. 90.) »Talán más 
ember házastársára nyerítesz?« (ugyanott I. 38.) 
»Szaporán foly nyála Baldinusznak mikor a pápa 
moslékéba akad.« (u. o) » Isten ... mint rühes ju
hokat (t. i. a protestánsokat) elszakította a nyájtól« 
(Kalauz). Vannak ezeken kívül szép számmal olyan kité
telek Pázmány munkáiban, amelyek ma nem tűrik 
meg a nyomdafestéket. így változik meg az igazság, 
ha megmutatjuk az érem másik oldalát is.

Azt pedig végleg nem lehet megérteni, hogy 
miért kell kárhoztatni Luthert azért, mert lefor
dította a Bibliát és az emberek kezébe adta? Hát 
véka alá kell rejteni a gyertyát? A középkor leg
elhanyagoltabb, legolvasatlanabb könyve volt Lutherig 
a Biblia. — Az is kifogás, hogy Luther fordította 
le a Szentírást, tehát hamis. Szögezzük le: Luther 
eredetiből fordította a Bibliát, a római felekezet 
által használt Biblia már latin fordítása az eredeti
nek. Tehát Luther tért vissza jobban a forráshoz. 
Aztán meg nálunk nem kényszerítenek senkit, hogy 
az anyanyelvén olvassa az írást. Bárki megtanulhat 
araméi, arab, görög nyelveken, hogy eredetiben ta
nulmányozza Isten Igéjét. Ezt meg is tesszük, hé
berül, görögül olvassuk a Bibliát, így aztán nem 
érhet bennünket olyan blamáló tévedés, mint Bilkei 
Ferencet, aki füzete végén lelki szegényeknek nevez 
bennünket. Gúnyból vagy sajnálatból, nem tudom? 
De az bizonyos, hogy eltalálta az igazat. Mert a 
»lelki szegények« a Bibliából vett kifejezés és félre 
érti, aki azt hiszi, hogy korlátoltat, vágy sajnálatra- 
méltót jelent. így olvassuk: »Boldogok a lelki sze
gények, mert övék a mennyek országa,« (Máté 5:30 
A kritikus szó szó eredetileg így hangzik: »Anavim«. 
Jelenti azokat az embereket, akik érzik, hogy koldus
szegény az életük, mert nem tudják elérni Istent. 
De nagy nyomorúságukban az Úrhoz kiáltanak és bol
dogok azért, mert az Isten jön hozzájuk és nékik
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adja a mennyek országát. De aki az írás magya
rázatára »hivatott«, annak tudnia kellene azt is, miért 
mondta ezt Jézus. Azért, mert beszédét sokan hall
gatták: írástudók, farizeusok, szadduceusok. Ez a
beképzelt, többségben lévő nagy tömeg azt várta, 
hogy nekik fog majd udvarolni Jézus. De nem 
ez történt. Volt ott néhány ember: elárvult, tépett- 
lelkü, lenézett kis sereg. Nem volt 1900 éves succes- 
sivitásuk, sem hivatalos írásmagyarázó szervük, de 
lelki szegénységükben Istenhez kiáltottak. S ha 
tetszik, ha nem, Jézus ehhez a kisebbséghez fordult 
és nékik mondja, ti vagytok boldogok, ti koldus- 
szegények, mert Isten néktek adja az ő országát.

Bizony mi is lelki szegények vagyunk. Tudjuk, 
hogy a jccselekedet, bölcsesség, hagyomány, de még 
az egyházszervezet sem ment meg bennünket, ha
nem egyedül az Isten. Mit törődünk vele, hogy 
háttérbe szorulunk a sokaság mögött ebben az o r
szágban, másod-harmadrendű polgárok vagyunk? Ez 
nem fontos! Istenhez kiáltunk, mi a koldusszegények 
és halljuk is Krisztus feleletét: »Boldogok vagytok, 
ti lelki szegények, mert tiétek a mennyek országa.« — 
És most gondolkozzék rajta Bilkei Ferenc, van-e sza
badakarat? ő a saját elhatározásából nem mondta 
volna ezt, de úgy járt, mint Kajafás főpap a 
tanácsban, mikor Krisztust el akarták veszíteni és 
azt mondotta, hogy haljon meg Jézus a népért. (Ján. 
11:49—51.) — Prófétáit akarata ellenére. Most már 
csak a választás van hátra. Vagy tudatosan nevez* 
tettünk lelki szegénynek, de ez akkor is azt jelenti, 
hogy mienk a mennyek országa. Ugy-e Bilkei, nem 
ezt akarta mondani ? Tehát még azt sem mondhatja, 
amit akar! (Hol itt a szabad akarat?) Vagy tudat
lanságból gúnynévnek akasztotta ránk, akkor meg 
a »csalhatatlan« egyházi írásmagyarázat vétkes, ame
lyik polemikus harcosait még a helyes exegézisre sem 
tudja megtanítani. Tessék választani!

Az ev. egyházat szakadárnak és erőszakoskodónak 
minősíteni annyi, mint ugyan ezt az ítéletet kimon
dani Krisztus anyaszentegyházáról. Mi itt az Ige 
talaján és Krisztus királysága alatt élünk. Nyugodtan 
valljuk magunkról, hogy az egyetemes kér. anya- 
szentegyház mi vagyunk. Nem a saját érdemünkből, 
hanem Isten kegyelméből.

Mi hát ez az egyház? Jézus alapítása és munkája, 
Jézus így szólt róla Péternek: »Te Péter vagy és 
én erre a kősziklára (és nem »rád«) építem anyaszent- 
egyházamat.« (Máté 16:18.) Mit jelent ez? Az anya
szentegyház nem Péter személyére, hanem rá, mint 
kősziklára építtetik. Ami Pétert illeti, itt valóban 
van valami elsőség a többi tanítványokkal szemben. 
(Bár Gál. 2:9 és Jel. 21:14 szerint az apostolok 
teljesen egyenlőek.) Péter előnye csak időrendi. T- 
i. Jézus istenségét »nem a test és vér« (Máté 16:17. 
zsidó szóhasználatban ez az embert jelenti) jelen
tette meg neki, hanem Isten kinyilatkoztatása. Előnye 
tehát ez: ö részesült először kijelentésben. Ebben 
az állapotában ő az első kő, szikla, melyet Jézus 
beleépít az anyaszentegyházba. Azután építi reája, 
melléje a többit. De, aki épít, az nem ember, hanerar 
a megdicsöült Jézus Krisztus.

Az anyaszentegyház így semmiesetre sem jelent 
szervezetet, jogi egyházfogalmat. Máté evangéliumá
ban található megnevezése ecclesia, jelenti az elhívott 
sereget. Profán használatban értették alatta a nép- 
gyülésre, a törvényolvasás meghallgatására, vagy a 
toborzásra kihivottakat. Jézus ajakán jelenti az üd
vösségre elhívott sereget. Ez az elhívás a kereszten 
történt meg, amikor Jézus halálával kiváltott minket 
a bűn zsoldjából. Személyesen és letagadhatatlanul 
nekünk szól az elhívás a keresztségben, mert itt 
Isten kiválaszt bennünket a világból, rajtunk a pe
csétje, övéi vagyunk. A kegyelmi eszközöknek (szent
ségeknek, igének) és minden igehirdetésnek az a 
célja hogy ez a kiválasztás tudatossá, subjective is 
valósággá és döntővé váljék életünkben. így to
borozza a világban és választja ki a világból Jézus 
az ö ecclésiáját, anyaszentegyházát.

Amennyiben ez a »sereg« valóban Krisztus ve

zetése alatt áll, mindig idegen test ebben a világ
ban. így látható feje nincs, mert vezére és királya 
a Krisztus: »Imé én veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.« (Máté 28:20.) Az anyaszentegy
ház tehát Jézus vezetése alatt áll. Az ellen azonban 
nem lehet semmi kifogásunk, ha a nagy többségnek, 
— amely Jézus vezetése helyett világi szervezetben 
tömörül — vezetője és feje egy ember, a pápa.

Jézusnak Péterhez intézett szavaiban tehát kár 
a pápaság »alapítólevelét« keresni. Nem fundamentum 
a Péter, hanem sorrendben az első kő az építő 
Jézus kezében. Alap csak egy van: »Mert más fun- 
damentomot senki sem .vethet azon kívül, amely 
vettetett, amely a Jézus Krisztus.« (I. Kor- 3:11.) 
Itt tehát két lehetőség van. Vagy egyházszerve
zetben, vagy a valóban 1900 éves anyaszentegyház - 
ban élünk. Minket az Ur Jézus épített bele az anya
szentegyházba. Úgy, ahogyan megigérte ezt a lelki
szegényeknek.
(Folytatjuk.) Mórocz Sándor.

I s i é n  m i l y e n  c s o d á l a t o s  g a z d a g s á g ú  I s t e n !  
M e g e l é g í t  b e n n ü n k e t . M i  a z o n b a n  e z t  n e m  é r 
t é k e l j ü k .  Á d á m n a k  o d a a j á n d é k o z t a  a z  e g é s z  
v i l á g o t ;  n e k i  a z o n b a n  m i n d e z  s e m m i  v o l t .  N e 
k i  é p p e n  a z z a l  a z  e g y e t l e n e g y  f á v a l  v o l t  b a ja .  
N e k i  t u d a k o z ó d n i a  k e l l e t t  a z i r á n t ,  h o g y  m i é r t  
t i l t o t t a  m e g  a z t  I s t e n .  — M a  is  i l y e n  a  h e l y z e t .  
E l é g  t a n u l n i v a l ó t  a d o t t  I s t e n  a z  Ö k i n y i l a t k o z 
t a t o t t  I g é j é b e n .  M i  a z o n b a n  e h h e z  h o z z á  s e  
n y ú l u n k , h a n e m  a z  Ő e l r e j t e t t  a k a r a t á t  k u -  
t a t g a t j u k ,  h o l o t t  a z t  s o h a s e  f o g j u k  m e g i s m e r n i .  
E z é r t  m e g é r d e m e l j ü k , h a  e b b e n  a  f á r a d o z á s u n k 
b a n  ' t ö n k r e m e g y ü n k .

Luther.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI VASÁRNAP.
Máté ev. 9:18—26.

Az ember hitének ereje eredményében nyilatkozik 
meg. Akiknek hite földi dolgokba, földi erőkbe ka
paszkodik, elvész a világi élettel együtt. Múlandó 
lesz, mint a világ. — Csak akkor lesz mássá a hit, 
ha Jézust ragadja meg. Mert Ő magát a halál ura
ként bizonyította meg. Csodálatos földöntúli erő, 
Istennek ereje működik benne és árad azokra, akik 
csak a közelébe jutnak.

Az emberek legnagyobb részét azonban csak az 
alkalom kényszeríti Jézushoz. A betegség, vagy a 
haláleset, amikor segítségre van szükség. Mert ekkor 
egyszerre felfedezi mindenki, hogy balgaság és pára 
mindaz, amiben bíztak. Megmutatja a halál min
denről, hogy mit ér. Nem csak a barátságról, nem 
csak a szeretetröl, hanem még, a hitről is.

De a hit is a halállal szemben bizonyítja meg 
magát élőnek vagy halottnak. Olyan a halál, mint a 
választóvíz, lemos a hitről mindent, ami nem örök, 
ami nem igaz. Azonban ugyanúgy elő is hív min
dent, ami krisztusi és örök. Hiába nevetik ki, valóvá 
lesz, túléli a halált. Mert az egyetlen fundamentumra 
épült, a feltámadott Krisztusra, aki minket is képes 
feltámasztani.

—  G ö d ö l l ő .  Erős Sándor megválasztott gödöllői 
lelkész, hivatalát nov. 15-én elfoglalta. Beiktatása 
nov. 29-én lesz. — A nov -15-i gödöllői egyházi ta-
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nácsülés (Pfaff Ottó indítványára) üdvözölte Dr. 
Sztranyavszky Sándort és visszautasította az őt és 
benne egyházunkat ért támadásokat.

— R Budapest-kelenföldi templomban ("XI., Len- 
ke-út 56.) »Ádventi üzenet« címen előadássorozat 
lesz. Az előadások sorrendben a következők lesznek: 
1. December 3-án: Az ember kérdése: Mit cseleked
jünk? D. Raffay Sándor püspök. 2- December 10-én: 
A Keresztelő válasza: Térjetek meg! Kemény Lajos 
esperes. 3. December 17-én: Az Ur szózata: Imhol 
jő néked a te királyod! Dr. H. Gaudy László hitok
tatási igazgató. — Az előadások minden alkalommal 
d. u .6 órakor kezdődnek és művészi ének- és zene
számok egészítik ki.

— Szécsény. Lélekemelő és bensőséges örömün
nepe volt a szécsényi gyülekezetnek nov. 15-e, amikor 
is a vasárnapi istentisztelet keretében törtéint a gyü
lekezet újonnan megválasztott lelkészének, Kovács 
Gyulának beiktatása. A szertartást D. Kovács Sándor 
püspök jelenlétében Kardos Gyula alesperes végezte 
az Istennek szentelt szerény, de az őszinte és köz
vetlen szeretettől zsúfolásig megtelt hajlékban. Az 
istentiszteletet a helyszínen megtartott díszközgyűlés 
követte, melyen az elnöklő Kardos Gyula alesperes 
átadta a fiatal lelkésznek a gyülekezet meghívó le
velét, majd az ünnepeltet sorrendben Veress Imre 
egyházközségi felügyelő, D. Kovács Sándor püspök, 
továbbá a nőegylet és az elemi iskola keresetlen 
szavú szónokai üdvözölték. A jelenlévők számára 
felejthetetlen ünnepet díszebéd követte, melyen az 
első pohárköszöntőt D. Kovács Sándor püspök mondta 
a kormányzóra, az üdvözlők egész sora pedig a 
fiatal lelkészt és szüleit halmozta el szeretettől áradó 
jókívánságokkal.

— Mezőtúr. A helyi Luther Szövetség nov 15-én 
az Ipartestület színháztermében nagysikerű műsoros 
délutánt rendezett, amelyen Dr. Vető Lajos szolnoki 
lelkész tartott Lélek, lelki éhség és lélektáplálás 
címen mélyen szántó, a közfigyelmet lebilincselő 
előadást. A 12 számból álló kísérő műsorból Szelényi 
Kató művészi zongorajátéka, Bartos Pál prológja, 
Egyed Aladárnak »Legfőbb vigasz« című s vegyeskar 
által előadott kompoziciója, Hőgye Sándorné és 
Tóth István ref. lelkész énekszámai, valamint Bodorik 
Józsefné költeményei emelhetők ki, de a többi sze
replők is tehetségük legjavát nyújtották a hatalmas 
termet szorongásig megtöltő közönségnek. A mű
soros délután fényes erkölcsi és jelentős anyagi 
sikerében a főérdem Botyánszky Jánosné szövetségi 
titkáré, aki a rendezés fáradságos munkáját nagy 
hozzáértéssel és odaadó buzgósággal végezte.

— Halálozás. Id. Ruttkay-Miklián Gyula életének 
68. évében, nov. 15-én elhunyt- Temetése 17-én volt 
Aszódon. Az elhunytban Ruttkay-Miklián Gyula püs
pöki titkár és Ruttkay-Miklián Géza szentetornyai 
léikész édesapjukat gyászolják.

Posch Ilona Mária, Posch János ny. iskolaigaz
gató leánya 23 éves korában elhunyt.

— Uj kormányfőtanácsos. A kormányzó Zongor 
Béla körmendi evang. lelkész, esperesnek egyetemes 
egyházi főjegyzőnek az egyházi és hitéleti téren szer
zett érdemei elismeréséül a kormányfőtanácsosi címet 
adományozta.

— Készítsük elő az Egyetemes Imahetet! Az Evan
géliumi Világszövetség (alliance) az 1937. évre is 
elkészítette az Egyetemes Imahét tárgysorozatát, me
lyet a Magyar Evangéliumi Szövetség december 
elején szét fog küldeni. Minthogy a MESz már az év 
első felében alapszabályokkal bíró egyesületté alakult 
s minthogy negyedévi folyóiratot is szándékozik in
dítani, az imaheti felhívás és tárgysorozat e lap leg
első számában fog megjelenni. A MESz vezetősége 
azonban már ez úton felkéri a különböző evangéliumi 
gyülekezeteket, hogy már most tegyék meg a szük
séges intézkedéseket az 1937. január 3-ától 10-éig 
tartandó imahét megszervezésére. Imaheti tárgysoro

zatot az érdeklődőknek dr. vitéz Csia Sándor, a 
Magyar Evangéliumi Szövetség ügyvezető alelnöke 
(Budapest, VI., Andrássy-út 83. fsz. 2) szívesen 
küld. t

— Luther-áhitatossági könyv. A győri egyházme
gye belmissziói szövetsége elhatározta, hogy a Nun 
freut euch Christen g’mein c. német gyűjtemény for
dításaként 1937 karácsonyára olyan áhitatossági köny
vet ád ki, amely az egyházi év ünnepköreihez iga
zodva, az esztendő minden napjára egy-egy rövid 
pompás elmélkedést tartalmaz Luthertól. A kb. 300 
oldalas díszkötésű könyv ára 4 pengő körül fog 
mozogni. A reformátori keresztyénség megújulásának 
idején bizonnyal nálunk is nagy kelendőségnek fog 
örvendeni e könyv. Már most felhívjuk rá a fi
gyelmet.

— »Istené vagyok« címmel jelenik meg az evang. 
egyház tanítását kérdés-felelet alakjában tárgyaló kis 
füzet. Szerkesztette: Urbán Ernő. Ára előfizetésben 
jan. 10-ig. 30 fillér később 40 fillér. Megrendelhető a 
Harangszó szerkesztőségében. Győr.

— »Krisztus a királyunk« címmel, mint az Egye
temes Egyház által engedélyezett tankönyv, kon
firmációi káté jelenik meg. Szerkesztette: Urbán
Ernő. Ára előfizetésben jan. 10-ig 30, később 40 f. 
Megrendelhető a Harangszó szerkesztőségében, Győr.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 19.16. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és hararg- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám. 

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek. 
Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2-80 

Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX. 
Ferenc-körút 19—21., és minden jobb könyvkeres

kedésben.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert. 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

János ev. 4:47-54-
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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AZ UJ LITURGIA ÉLETBELÉPTETÉSE.
Az Ür nevével köszöntjük az olvasót!

Magyar evangélikus egyházunk négy kerületének
egyházközségei és egyházmegyéi éveken át foglal
koztak az istentisztelet kérdésével. A kérdésnek két 
oldala van: az egyik az, hogy hogyan lehetne a ma
gyarhoni evangélikus egyházban az istentiszteletet 
egyformává tenni; a másik az, hogyan lehetne meg
találni egyházunk régi sajátos istentiszteletéhez az 
elveszített és elfelejtett utat?

Az istentiszteletnek az a sokfélesége, amely egy
házunkban idők folyamán uralkodóvá lett, a hittest
vérek szemében bántó és zavaró, a máshitűek előtt 
pedig érthetetlen. Ezt a visszásságot meg kell szün
tetni. Legalább is azt kell elérnünk, hogy az azonos 
nyelven tartott istentisztelet rendje mindenütt azonos 
legyen, hogy aki az ország bármelyik részéből az 
egyház bármelyik más vidéken lévő templomába megy, 
otthonosan érezze magát és a már megszokott módon 
osztozzék az istentiszteletben.

Evangélikus egyházunknak maga a nagy refor
mátor, Dr. Luther Márton készítette el a liturgiát. 
Igazában erre kellene visszatérnünk. Apáink azért 
szoktak el ettől a rendtől, mert mikor az ellenrefor
máció szomorú korában elszedték templomainkat és 
sokszor csak magánházakban tudtak buzgólkodni, le
hetetlen volt a teljes liturgiát, vagyis az eredeti 
lutheri istentiszteleti rendet megtartaniok. Oltárt szol
gálatot oltár nélkül nem lehetett végezni. Ehhez já
rult a református testvérekkel való együttes élet is, 
minek hatása alatt a sajátos evangélikus istentiszteleti 
formák lassanként elsorvadtak.

Minden egyes vallási közösség külön történeti élet 
gyümölcse és hordozója. Amint a nemzeteknek, 
ugyanúgy az egyházaknak is megvannak a maguk 
sajátosságai. Az evangélikus egyház egyik sajátos
sága az oltári szolgálat, amely mint két kar öleli 
át az istentisztelet középpontjában álló istenigét és 
annak hirdetését. Ezt a kettős oltári szolgálatot meg 
kell tartanunk és ki kell építenünk. A kiépítés pedig 
nem felejtkézhetik el egyházunk ama sarkalatos kö
vetelményéről, hogy az istentisztelet folyamán az 
egész gyülekezet állandóan tevékeny részt vesz és 
a lelkésszel állandó kölcsönhatásban marad. Luther 
eredeti liturgiájában ezt a kölcsönhatást a kórus

biztosítja. Mi a kórus szerepét egészen a gyülekezetre 
ruházzuk át. A hívők közvetlen együttműködése így 
teljes egészében megmarad és állandósul. Érvényesül 
tehát az az egyedül helyes evangéiiomi álláspont, 
hogy a lelkész és a gyülekezet együttesen végzi az 
Istent megillető szolgálatot.

Az eredeti lutheri liturgiában az istentisztelet 
menete fokról-fokra emelkedik a nyomasztó bünbá- 
nattól a megnyugtató lelki megbékélésig. Uj litur
giánk is ezen az úton jár. Az eredeti lutheri litur
giának minden lényeges alkotórészét megtartja. A 
hívek részvételét azonban énekversek éneklésével biz
tosítja. Meggyőződésünk, hogy az új liturgia ebben a 
formában könnyebben férkőzik híveink leikéhez.

Gyökeresebb változtatást egyelőre nem tartottunk 
kívánatosnak. Az előhaladás lépésekkel történik. Az 
eredeti lutheri liturgia visszaveieiere meg nincs itt 
az idő. Későbbi nemzedékek hivatása és kötelessége 
lesz visszatérni evangélikus egyházunk eredeti li
turgiájára.

De ez is nagy és áldott lépés a mai szomorú álla
pothoz mérten. Istennek hála, hogy idáig jutottunk 
és hogy egyelőre legalább a magyarnyelvű egyház- 
községek istentiszteleti rendjét egy tormásíthatjuk. 
Mert örömmel állapítjuk meg, hogy a magyarhoni 
evangélikus lelkészek egyesülete egyhangú határo
zattal helyeselte és fogadta az új liturgiát. A négy 
egyházkerület egyöntetű helyeslése alapján egyetemes 
közgyűlésünk is jónak és üdvösnek mondotta az 
új liturgia bevezetését és felkérte a püspöki kart, 
hogy még egyszer átvizsgálva az új rendet, tegye 
meg a szükséges intézkedéseket, hogy az az általuk 
véglegesnek megállapított formában mindenütt kö
telezően bevezettessék.

A püspöki kar ezért a végleges formában meg
állapított új istentiszteleti rendet kötelező használatra 
a magyarhoni evangélikus egyház magyarnyelvű isten
tisztelete számára ezennel kiadja és annak kötelező 
használatát ez év ádventjétől kezdve elrendeli.

Egyházunk híveit szeretettel és bizalommal kér
jük, hogy az új istentiszteleti rendet fogadják örömmel 
és használják épüléssel egyházunk javára és Isten 
szent nevének dicséretére. Az Isten kegyelmének és 
megtartó atyai szeretetének pedig egész gazdagsága
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nyugodjék meg egyházunk hívein, jóakaratú munká
sain és minden építő munkáján. Ámen.

Az Ür kegyelme mindnyájatokkal!
A négy egyházkerület együttes akaratából és 

nevében: Az ür 1936. esztendején a reformáció he
tében.

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

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

D. Kapi Béla s. k. 
a dunántúli egyházkerület püspöke.

D. Kovács Sándor s. k. 
a dunáninneni egyházkerület püspöke.

A zsinat
törvényalkotó munkája.

A zsinat lapunk előző számában adott tudósí
tását követő időben folytatta és befejezte a tan
ügyi törvényjavaslat tárgyalását, azután Hanzmann 
Károly bizottsági előadó általánosságban bevezető 
beszéde után áttért a háztartási részre.

Az egyházi alkotmány háztartási részének kiegé
szítése és módosítása a VI. t.c.-ben történik, melyet 
a zsinat nov. 20—21-én tárgyalt. Az új törvények 
közül nevezetesek az egyházi jellegű alapítványok 
ellenőrzésére szervezett bizottság és az egyházi adó
zás rendszerének megállapítása, mely személyi adóból 
és az állami egyenes adó alapján fizetett százalékos 
adóból áll. Legnagyobb vita a 13. §-nál volt. E 
szakasz a százalékos egyházi adót állapítja meg s a 
javaslat szerint különbséget kellett volna tenni az 
anyaegyházközségben lakó, másfelől a máshol lakó 
úgynevezett külbirtokos és végül a szórványokban 
lakó hívek és külbirtokosok között. A zsinat többsége 
az egyházhíveknek mindenütt egyforma százalékos 
adóztatása mellett foglalt állást. Nagy hatást tett 
Mihály Sándor veszprémi egyházmegyei felügyelő, 
zsinati képviselő példaadó felszólalása. Kijelentette 
azt, hogy ő, aki két egyházközségben is külbirtokos- 
nak számít, és eddig a százalékos adó 50, illetve 25 
százalékával volt csupán megróható, a külbirtoko- 
soknak is 100%-kai való megadóztatását kívánja. 
Mert ha az országban különböző helyeken fekvő 
birtokai után az állam egyformán adóztatja és a kul
túr terheket egyformán kell mindenütt viselni, éppen 
egyházával szemben kötelességének érzi az ugyan
ilyen teher vállalását és teljesítését. Ugyanilyen ér
telemben szólalt fel Rupprecht Antal, a soproni alsó 
egyházmegye felügyelője is. Az eredeti javaslat mel
lett szólalt fel Dr. Rásó Lajos, Csatáry Elek, szent- 
mártoni Radó Lajos, Szalay István, br. Prónay György 
és Sárkány Béla. Utóbbi külön javaslatot tett, hogy 
mindenütt 75%-os legyen a külbirtokosok és szór
ványhívek adója. -A teljes adóztatás mellett szóltak 
még: Dr. Benczúr Vilmos, Szeberényi Lajos, Dr. 
Deák János, Kemény Lajos, Kovács Andor. Végül 
a zsinat a külbirtokosok adóztatását 36 szavazattal 
17 ellenében, a szórványhelyen lakó egyháztagok tel
jes százalékos adóját pedig 29 szavazattal 16 el
lenében fogadta el.

A 22. §. az egyházi közalap jövedelméről intéz
kedik s az ú. n. közalapi járulék felemelésével le
hetővé teszi szórványgondozási alap létesítését. D. 
Geduly Henrik püspök javaslata alapján kimondotta 
a zsinat, hogy a közalap jövedelmét egyenlő arány
ban a meglévő missziói egyházközségek támogatására, 
a szervezendő missziói egyházközségek segélyezésére, 
a missziókban templomok és imaházak építésére, vé
gül közalapi tőke létesítésére kell felhasználni. Ez 
a törvény a szórványok gondozása és szervezése 
nagyjelentőségű ügyében igen nagy fejlődést jelent.

A háztartási rész befejezése után a zsinat kétheti 
szünetet kapott és a törvénykezési rész tárgyalását 
december 7-én délután 4 órakor kezdi meg.

Zsinati képek.
A reverzális-ügy.

A magyar közélet észre sem vette volna, hogy 
egyházunk törvényhozó testületé ülésezik, ha el nem 
hangzott volna ott egyik gerinces világi vezetőnk 
ajkairól egy felszólalás, amelyben lelki értelemben 
a középkori inkvizicióra emlékeztetőnek nyilvánította 
azt az erőszakoskodást, amelyet a római katolikus 
körök és egyének tanúsítanak a reverzális-hajhászás 
terén. Nagy hiánya lett volna a zsinatunknak, ha ez 
a felszólalás el nem hangzott volna. Ez mutatott rá 
igazában arra, mi is alapjában véve a róm). kát. 
álláspont ebben az ügyben.

Előre kell bocsátanunk, hogy mi nem ellenezhet
jük a reverzáliskötést, mert ez ma törvényes le
hetőség s ebből kifolyólag elismerjük a szülőknek 
azt a jogát, hogy megegyezést létesítsenek születendő 
gyermekeik vallására vonatkozólag. Mi is örömmel 
fogadjuk a reverzálist, amely kényszerítő hatások 
nélkül jön létre, nem szabad azonban elhallgatnunk, 
hogy róm. kát. részről szégyenletes megítélések és ál
lítások hangzanak el ezen a területen. A reverzális 
ilyen módjai gyökeres ellentétben állanak a Krisztus 
tanításával. Erre nyíltan rá kell mutatnunk.

Azt sem hallgathatjuk el, hogy itt a magyar állam 
kormányait is súlyos felelősség terheli, mert hall
gatagon tűrték, hogy az állam területén olyan kí
vülről behozott házassági jog érvényesüljön, amely 
nagyon alkalmas arra, hogy bomlasztó hatással 
legyen a vegyes vallású állampolgárok családi éle
tére és tönkretegye annak kívánatos belső és külső 
békességét. A két protestáns egyház különböző fokú 
gyűlései sokszor rámutattak arra az illetékes ténye
zőkhöz küldött felirataikban és nyilvános határoza
taikban, hogy az ország nyugalmát és a felekezeti 
nagyon szükséges békét rombolja szét a pápai tör
vénykönyv némely rendelkezése. Hiábavaló volt 
minden.

Ez az ügy régen érik a kirobbanásra. A zsinati 
megnyilvánulás is ilyen robbanás volt. Jó volna, 
ha a róm. kát. egyház belátná az itt történt jóin
dulatú felszólalásból, hogy a vegyes házasságok meg
ítélésében nem keresztyéni, de belátná a magyar 
állam kormányzata is, hogy kötelessége őrködni a 
vegyes házasságokban élő hűséges polgárai családi 
életének állami törvényekkel biztosított nyugalma 
felett.

Szeretnénk a róm. kát. egyháztól krisztusi el
bánást, a magyar államtól a törvényei felett való 
éber őrködést. Ha ez a kettő észrevehető volna, ak
kor nem idézett volna ilyen vihart elő a bátor és 
időszerű felszólalás.

Nagyon jellemzőnek tartjuk annak a megállapí
tását, hogy a felajánlott bizonyítékok előhozását egy
általán nem kívánják a tiltakozó határozatok, s ez 
magában is igazolja, hogy ott is elismerik az elhang
zott vádak alaposságát, ahol lármát csapnak miatta.

Felekezeti béke csúpán egymás megbe
csülésén alapulhat. A túloldalon azonban ennek az 
ellenkezőjét tapasztaljuk. Hát így csak hitünk és igaz
ságaink elárulása árán volna lehetséges a béke és 
az is csupán álbéke volna. Mi mindég készen voltunk 
a tiszta keresztyéni szereteten alapuló és egymást 
és egymás igazságait elismerő és megbecsülő igazi 
békességre. Nem rajtunk múlott ennek a sajnálatos 
nélkülözése.

A presbitériumok.
Az új egyházkormányzatban új szervezettel ta

lálkozunk a felsőbb fokozatokon; a presbitériumokkal. 
Eddig csak az egyházközségben ismertük, most már 
lesz ilyen az egyházmegyén, egyházkerületen és az 
egyetemes egyházi fokon is. Nem ment könnyen ez 
az újítás, mert néhány szótöbbséggel vált belőle 
törvény. Sokan védelmezték az eddigi, felsőbb fokú 
közgyűléseket. Azok is megmaradnak, de az admi
nisztráció gyorsabb vitele és az elintézésre váró ügyek
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elbírálása végett nagy szükség van egy kisebb, gyor
sabb szervre, amely alapossággal és így az ötlet- 
szerűséget eleve kizártan intézi el az eléje kerülő 
ügyeket. Egyházi közigazgatásunkra találó szellemes
séggel már régen mondták, hogy nem gyors, nem 
alapos és nem olcsó; most gyorsabb, alaposabb lehet, 
ha talán nem is lesz olcsóbb. Mind a háromra meg 
kell találni a módokat. A szervezet akkor válik 
jóvá, ha megfelelő kezek, vagy méginkább megfelelő 
lelkek munkálkodnak bennük és általuk. Bízzunk az 
újításban!.

Az egyetemes elnökség.
Az új törvény kimondja, hogy egyetemes 

egyházunk képviseleti és kormányzati hatósága: az 
egyetemes elnökség, egyetemes presbitérium és egyé- 
temes közgyűlés. Olyan természetesen hangzik mind
ez, hogy alig érthető az az ellenvélemény, amelyet 
kiváltott némelyekben, akik sehogy se akarták el
ismerni, hogy az egyetemes felügyelő és a hivatal 
szerinti legidősebb püspök együttesen képviseli és 
kormányozza egyetemes egyházunkat. Egyenes kö
vetkezménye ez annak a régi elvnek, hogy az egyházi 
közületek élén a lelkészi és a világi elem áfll. Van 
történeti múltja az egyetemes felügyelői tisztség 
egyedülállásának, de a jövőben okvetlenül ki fog fej
lődni az egyházi elnöki tisztség kiváló jelentősége 
Az egyház érdeke erősebb lesz, mint a teljes elis
merést érdemlő hagyomány. Evangélikus egyházunk
nak se alapvető hitvallási irataiból, se szelleméből 
nem következik, hogy abban némely fokon az egyházi 
tisztség betöltője másod, vagy harmadfokú tényező 
legyen, akinek legfőbb hivatali működése az elnöki 
székben való csendes hallgatás. Egyházunknak min
den vonalon és minden életnyilvánulásában fokozot
tan egyházi jellegűnek kell lennie. Ez életkérdés 
számára.

A csonka kerületek.
Igen élénk vitát keltett a történetileg kialakult 

négy egyházkerület fennmaradásának kérdése. Több 
ízben felmerült már az a gondolat, hogy szükségtelen 
egyházunk jelen helyzetében a négy egyházkerület 
fenntartása. Ezek a gondolatok állandóan heves el
lenvéleményt váltottak ki. El kell ismernünk, hogy 
igen tiszteletreméltó álláspont mind a kettő. Nagyon 
komoly érveket lehet felhozni a csonka egyházkerü
letek fenntartása és összeolvasztása mellett. Nagyon 
szépen ütközött meg a két ellentétes vélemény. El 
kell ismernünk azt, hogy sokkal több és igen fontois 
érvet hallottunk a jelenlegi helyzet fennmaradása 
érdekében. Történeti, alkotmányjogi, nemzetközi jogi 
érvek hangzottak el, de a legfontosabb érvek mégis 
azok voltak, amikor egy nagy készültségü szónok arra 
mutatott rá, hogy a hitélet fejlesztése végett igen 
előnyösek a kisebb közösségek, ahol nagyobb a 
testvéri összetartozás, éberebb a felsőbb hatóság 
ellenőrzése, közvetlenebb a buzdítása és hatásosabb 
az építő munkába való bekapcsolódása. Azt gon
dolom, hogy éppen az utóbb említett érvek hatása 
alatt csupán három zsinati atya szavazott a jelen
legi egyházkerületi beosztás ellen.

Valóban megérdemlik fennmaradásukat a csonka 
egyházkerületek, ha anyagi, helyzeti, történeti elő
nyeiket az anyaszentegyház missziói munkája terü
letén érvényesítik s a kívánatos testvéri közösség 
áldott hatásai által evangélikus egyházunknak gya
rapodást, erősödést jelentenek és fejlett hitéletükkel 
mintaszerű egyházi életet tanúsítanak. Ha azonban 
fennmaradásuk nem ezt fogja igazolni, nem származ
hatok más okból, mint hogy az első helyre tett egy
házi érdekről valamilyen más szemponnt végett el
feledkeztek. Reméljük, nem erről fog számot adni az 
idő, hanem virágzó gyülekezeti és hitéletről, mely 
ott fog lüktetni a templomokban, különböző fokú 
iskolákban, gyüléstermekben, belmissziói munkák ágai
ban.

Egg kedves jelenet.
Több kedves jelenetről lehetne itt megemlékez

nem,-hiszen többet is tapasztaltam: Nagyon szép

volt az, hogy a zsinati atyák pontossággal és nagy 
kötelességteljesítéssel végezték feladatukat. Ezt azon
ban természetesnek kell tartanunk. Feljegyzem azon
ban, hogy miskolci jogakadémiánk két hallgatója ott 
ült a közelemben a karzaton és szorgalmasan jegyez- 
getett, hogy beszámoljanak zsinatunk törvényalkotó 
munkájáról az egyházjogi szemináriumban. Két pro
fesszoruk többször is felnézett hozzájuk és barátságos 
kézszorítás mellett érdeklődött munkájuk és hogy- 
létük iránt. Kedves volt az a gondolat, amely őket 
a zsinatra hozta, de kedves volt az az érdeklődés, 
amelyet a professzorok hallgatóik iránt tanúsítottak. 
Az evangélikus pedagógusok atyai szeretetének sugár
zását éreztem. Úgy szerettem volna, ha legalább 
két teológus is ott ült volna és gyűjtötte volna a 
tapasztalatokat, hogy elmondják ők is az egyház
jogi szemináriumban, amit a zsinaton hallottak és 
tanultak. Tudom, hogy ők is érezték volna profesz- 
szoraik érdeklődésének közvetlenségét és szeretetének 
melegét. Talán hasznát vették volna közvetlen ta
pasztalataiknak egy későbbi zsinaton, amelyet ők 
talán meg is érhetnek.

; L Egg kérdés.
Sokan szeretnék tudni, mennyire lesz életrevaló 

a zsinat alkotó munkája. Vannak, akik nagyon pesszi
misták, vannak, akik kevésbbé ilyenek. Ha megértette 
az idők szellemét, akkor életet fog lehellni és mun
kálni a rideg törvényszöveg is és áldás fakad a nyo
mában. Kérjük az anyaszentegyház Urát, hogy ö 
fejezze be a zsinat munkáját!

Marcsek János.

Miről van szó?
A magyarországi evangélikus zsinat egyik tagja, 

a tagok soraiból és nem az elnöki székből, mint azt 
róla állították, felszólalt a reverzális kérdésben. 
Nyilatkozatai nagy port vertek fel. A vihar még 
most sem szűnt meg s úgy látszik, hogy a kérdést 
még sokáig felszínen akarják tartani. Erre kell kö
vetkeztetnünk abból, hogy a toliharcot, a küzdelmet 
szenvedélytől fűtve és nem tárgyilagosan folytatják.

Dr. Sztranyavszky Sándor felszólalásában a római 
katolikus egyház szélső felfogást követő körei 
támadást láttak, sőt még a helyreigazítás után is 
támadást látnak.

Vájjon abból, hogy valamely tényt bántónak tar
tanak, következik-e az, hogy a tény valóban tá
madást is tartalmaz? Különösen akkor, amikor azt 
a kérdést is el kell dönteni, vájjon a szőnyegen 
forgó nyilatkozatnak van-e ténybeli alapja vagy 
pedig nincsen? Ha a felszólalásban említett tények
nek alapjuk van, akkor lehet-e a felszólalásnak tá
madó jelleget tulajdonítani?»

Ámde másról beszél Bodóné, mikor a bor árát 
kérik. t

Azt mondják, hogy sérelem érte a katolikus 
egyházat. Nevezzék meg, mely dogmák azok, ame
lyeket megtámadtak vagy megsértettek. A katolikus 
egyház milyen szertartásait kifogásolták? Azt mond
ják, hogy sérelem érte a katolikus társadalmat. Mivel 
és hogyan? Senki sem szólt egyetlen szót sem a 
katolikus társadalom ellen. Mindenki védekezésről 
beszélt és mindenki védekezést sürgetett.

Nekünk is vannak tehát kérdéseink és tessék erre 
becsületes őszinteséggel megfelelni.

Igaz-e az, hogy a római katolikus egyház azt 
az álláspontot foglalja el, hogy a nem római kato
likus lelkész előtt kötött vegyes házasság nem tör
vényes házasság?

Igen, vagy nem?
Ha igen, akkor gondoljanak arra, hogy ez az 

egyházi álláspont ellentétben áll a magyar állam tör
vényeivel, nevezetesen az 1848. évi XX. t e. 2. §-ával 
és az 1894. évi XXXI. évi törvénycikkel.
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Kérdezem, vájjon az államhatalomnak joga van-e 
ahhoz, hogy törvényeinek bárkivel szemben érvényt 
szerezzen? Ha igen, akkor az állam törvényeivel 
szemben szabad-e hitelvi akadályokkal előállni annak 
az egyháznak, amelyik az egyházpolitikai törvények 
megalkotásának ellenértéke gyanánt kierőszakolta a 
reverzális-lehetőséget, de ennek fejében viszont meg
szavazta — a törvényhozásban résztvevő tagjai út
ján — az 1894. évi törvényt, mely egyenlően érvé
nyesnek ismer minden házasságkötést, amelyet pol- 
gárilag megkötnek. Az állam nem engedheti meg, 
hogy ezt az érvényes házasságkötést semmisnek és 
törvénytelennek tekintse bárki is bármilyen okból.

Mert erről van szó és semmi másról. Ki tehát 
a támadó és ki a védekező?

Vájjon békebontónak nevezhetö-e az, aki a tör
vény alapjára kíván helyezkedni és a törvények meg
tartását követeli?

Elhiszem, hogy a vegyes házasságkötések alkal
mából a római katolikus egyház egyes szervei az 
evangélikus egyház híveire nem gyakorolnak befo
lyást, — közvetlenül nem. Ámde közvetve, t. i. a 
római katolikus fél buzdítása útján annál többet. 
Nagyon sok eljegyzés bomlott fel annak folytán, hogy 
a római katolikus lelkész a saját hívét arról »vilá
gosította fel«, hogy a reverzális elnyerése nélkül a 
célba vett vegyesházasság nem lesz valódi házasság, 
hanem csupán ágyasság.

Vájjon ezek a tények nem olyanok-e, amilyenek 
ellen nemcsak az evangélikus társadalomnak, de a 
felekezetközi béke minden őrének tiltakoznia kell?

Pedig a zsinaton felszólalók, köztük Dr. Sztra- 
nyavszky Sándor is, nem is törvénysértések miatt 
emeltek óvást, hanem csupán a reverzálisok kiesz
közlése céljából használt harcmodort és fegyvereket 
tették szóvá, tehát még kíméletessé.get is tanúsítottak.

A szóáradat és a mozgalomszervezés helyett elő
ször is a fentebb feltett kérdésekre tessék felelni, 
mert azokban rejlik a dolog nyitja!

Vegyék már egyszer a túlsó oldalon is tudomásul 
azt, hogy mi törvényes alapon állunk, most is békét 
akarunk: de éppen ezért azt kiáltjuk oda:

»Tessék megkezdeni!«
Dr. Berzsenyi Jenő 

zsinati tag.

Néhány megjegyzés
az egyházi törvénykezésről szóló 

tavaslathoz.
Az Evangélikus Élet f. é. 29- és következő számaiban 

közölte olvasóival az egyházi törvénykezésről Szóló 
tervezetben időközben történt változásokat.

Ezekhez óhajtanék néhány megjegyzést tenni
27. §. Helyesnek tartom a jogegység megóvására 

vonatkozó rendelkezést, amely a világi bíróságnál 
nagyon bevált. Azonban nem a teljes ülésre bíznám 
ezt a jogorvoslatot, mert ez 22 bírót jelent, hanem 
elég volna egy a két elnökből és 7 bíróból alakuló 
jogegységi tanácsot szervezni. (A kir. Kúria büntető 
jogegységi tanácsa az elnökön kívül 10 bíróból áll.) 
Ezeket a tanácstagokat az egyetemes törvényszék 
bírái sorából évenként sorshúzás vagy választás út
ján lehetne kijelölni.

A javaslatnak az a meghatározása, hogy a teljes 
ülés határozatképes, ha a törvényszék tagjainak leg
alább fele jelen van, nem kielégítő, mert megtör
ténhetik, hogy 10 bíró jelenik meg, a két elnökkel 

együtt 12 tagból alakul meg a teljes ülés. Esetleges 
szavazategyenlőség esetén, hogy jöhetne létre ha
tározat?

A lapunkban (29. sz.) közölt szöveg utolsó be
kezdésének harmadik sora nem érthető. Bizonyára

elírásból a »következő« szó után a pont s ez 
után a »A«-betű kimaradt.

A szakasz utolsó bekezdéséül a következő mon
datot javaslom: »A folyamatban lévő ügy felfüg
gesztése kérdésében az ügyben eljáró egyházi tör
vényszék határoz.«

Ezt azért tartanám szükségesnek, mert megtör
ténhetik, hogy abban az időben, midőn egy vitás 
elvi kérdés az egyetemes törvényszéknél eldöntés 
alatt áll, ugyanakkor az egyházmegyei vagy ke
rületi törvényszék előtt merül fel ugyanaz a kérdés. 
Ez a törvényszék tehát az ügy elbírálását a jogegységi 
tanács döntéséig felfüggesztené.

34. §. E törvényszakasz második bekezdése sze
rint az egyházi fegyelmi bíráskodás alá tartoznak a 
2. pontban felsoroltak akkor is, ha nyugdíjas álla
potban követnek el fegyelmi vétséget. A 2. pontban 
pedig az egyházi tisztviselők és egyházi bírák van
nak felsorolva.

Az egyházi bírák egyáltalán nem, az egyházi 
tisztviselőknek pedig nagy része (felügyelők, stb.) 
az egyháztól nyugdíjat nem élvez s így az 1934-ben 
közzétett törvénytervezet 2 §-ának g) pontját visz- 
szaállítanám.

35. §. E szakasz g) pontja szerint fegyelmi vét
séget követ el az, aki magaviseletével az állásához 
szükséges bizalmat megingatja vagy állásának tekin
télyét sérti vagy veszélyezteti, a h) pont szerint 
pedig az, aki oly magaviseletét tanúsít, amely hi
vatalának jellegével össze nem fér.

Én a két magaviselet között nem látok különb
séget és a h) pontot innen és a 36 §. harmadik 
bekezdéséből is törölném.

80—90. §. A költségekről rendelkező eme két 
szakaszban némi következetlenséget észlelek.

A 89. §. harmadik bekezdése szerint az eljárás 
megszüntetése, vagy felmentő ítélet esetében a tör
vényszék az eljárási költségek megfizetésére a pa
naszost, vagy ha az eljárást hivatalból indították 
meg, azt az egyházi testületet kötelezi, amely az el
járást kezdeményezte.

A 90. §. szerint a bizonyítási eljárás költségeit, 
ha a bizonyító szegény, az az egyházi testület előle
gezi, amely az eljárást kezdeményezte s ha az el
járást hivatalból indították meg, az a hatóság, amely 
azt elrendelte.

A következetlenséget abban látom, hogy az előbbi 
esetben a költségek a »kezdeményező« egyházi tes
tületet akkor terhelik, ha az eljárást hivatalból in
dították meg, ellenben a 90. §. szerint akkor terhelik, 
ha az magánpanaszra indult meg, a hivatalból tör
tént elrendelés esetében pedig az elrendelő hatóságot.

Az is kérdés, mit értünk az eljárás kezdemé
nyezése alatt?

A javaslat szerint az eljárás folyamatba tehető 
hivatalból, továbbá egyházi hatóság megkeresésére, 
magánpanaszra és saját kérelemre'. Az utóbbi három 
volna a kezdeményezés, az eljárást (vizsgálatot) pedig 
elrendeli az egyházmegyei elnökség, bizonyos ese
tekben az egyházkerületi elnökség. Minthogy pedig 
az ilyen kezdeményezés egyenlő a feljelentéssel, pa
nasszal, erre a fogalomra nincs szükségünk.

Én a 89. §. 3-ik bekezdésének akként való mó
dosítását ajánlom, hogy a költségek megfizetésére a 
panaszost;, s ha az eljárást hivatalból indították meg, 
azt az egyházi testületet kötelezném, amelynek el
nöksége az eljárást elrendelte. A 90. §. utolsó be
kezdésében pedig azt a kitételt, mely szerint a költ
séget »az az egyházi testület elnöksége előlegezi, 
amely azt kezdeményezte«, elhagynám.

96. §. A hivatalvesztésnél enyhébb büntetés ki
szabása esetében a törvényszék az összes körülmé
nyek mérlegelésével határoz arról, hogy a felfüg
gesztés ideje alatt visszatartott járandóságokat ki 
kell-e fizetni, vagy mennyiben kell kifizetni.

Ezt a rendelkezést igazságtalannak tartom, mert 
ha az elítélt nem kapja meg a visszatartott já
randóságokat, akkor kétszeres büntetést szenved el,
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t. i. a 36. §. alapján kiszabott büntetést és még egy jelen
tékeny pénzbüntetést.

Az egyház iránti hűség ellen vétő egyháztagok 
megrendszabályozását magam is szükségesnek tartom 
s ebben a kérdésben lapunk hasábjain ily értelemben 
nyilatkoztam is, de nézetem szerint a javaslat 17. 
§ -a 'tú l lő a célon és a 3-ik pontot, mely szerint a 
bíróság megfeddi azt az egyháztagot, aki a tagsággal 
járó Kötelességeinek teljesítésében megátalkodottan 
hanyag, törölném, mert az az egyháztag indokolatlan 
zaklatására vezethet, az pedig nem érdeke az egy
háznak. Pr. Pazar Zoltán.

Figyelő.
AZ ORSZ. REFORMÁTUS Lelkészegyesület 1936. 

november 26-án tartott ülésében egyhangúan a kö
vetkező nyilatkozatot tette:

»Sajnálattal látjuk azt az izgatottságot, amely 
egyik evangélikus vezérférfiúnak a reverzális ügyé
ben tett zsinati nyilatkozatát követte. A magyar re- 
formátusság erről az ügyről mindeddig hallgatott, 
egyrészt azért, mert személyi és politikai kérdést 
látott benne, másrészt azért, mert azt remélte, hogy 
hallgatásával a nemzet lelki nyugalmát is biztosító 
felekezeti béke érdekét szolgálja. Személyi és po
litikai kérdésekbe ezentúl sem kíván beleavatkozni, 
de nem szeretné azt a látszatot kelteni, mintha e 
nyilatkozat kifogás tárgyává tett külső formájában 
kifejezésre jutott lényeg kérdése tekintetében csak 
a legkisebb mértékig is eltérne attól az egyedüli 
helyes állásponttól, hogy a vegyes házasságok ügyé
nek mai merev kezelése olyan mély és nyílt sebe 
közéletünknek, amit okvetlenül meg kell gyógyítani, 
különben a nemzet lelki egysége állandó veszede
lemben forog. Ez a lényeg az evangélikus zsinaton 
elhangzott feljajdulásbian is, s erről nem lehet a fi
gyelmet a forma kérdésének bármily hangos vita
tásával elterelni. Mélységes aggodalommal látjuk, 
hogy egyházi vezérférfiúnak a saját zsinatán tett 
nyilatkozata olyan szervezett mozgalmat indít meg, 
amely a felekezetek közötti békét és egyensúlyt 
felborítással fenyegeti és legszentebb meggyőződések 
szabad nyilvánítása elé korlátokat kíván állítani.«

*
A CIMERTARTÓ KÉT ANGYAL. Pécel község 

ez év tavaszán Mészáros István rk. plébános és Deme 
László ref. lelkész javaslatára egyhangúlag díszpol
gárává választotta a tisztult nemzeti eszmék és a 
felekezetközi békesség munkálásáért D. D. Raffay 
Sándor püspököt. Ennek a díszpolgári oklevélnek az 
átadása november 22-én történt Pécelen. Vitéz Dr. 
Endre László főszolgabíró és Mészáros István, Deme 
László, valamint Blázy Lajos péceli ev. lelkész üd
vözlő szavai után D. Raffay Sándor megköszönte a 
meleg szeretetet, mely e kitüntetésben megnyilvá
nul, azután a felekezetközi békéről nyilatkozott. Ma 
még jobban az a meggyőződése — mondotta —, 
aminek egy reformációi ünnepi beszédében csaknem 
egy .évtizeddel ezelőtt kifejezést adott. Akkor azt 
mondotta, hogy Magyarországon a keresztyénség két 
nagy történeti ágazata, a római katolicizmus és a 
protestantizmus, a magyar nemzet címerének két 
angyala. Évszázadok óta azonos hűséggel és ki
tartással tartják és őrzik azt a címert, amely maga 
az élő magyar nemzet. Jaj volna ennek a nemzetnek, 
ha bármelyik angyal elűzné helyéről a másikat! 
De jaj volna akkor is, ha egymást gúnyolnák, kiseb
bítenék és kedvetlenítenék és nem tudnának egymás 
szemébe nézni őszinte szeretettel és bizalommal! Ne 
azt nézzük, melyik angyal áll a címer jobb- vagy 
baloldalán, hanem annak örüljünk, hogy mindegyik 
ott áll és egymást támogatva igyekszik messze jö
vendők számára megtartani ezt az összetört szegény 
magyar nemzetet!

*

»LEGYEN VÉGE már, az Ég szerelmére, a vá
rosokra és falvakra kiterjedő inzurrekciónak, melyet 
a képviselöház elnöke ellen folytatnak egy zsinati 
beszéde miatt!« így kezdi az Esti Újság november
22-i száma vezércikkét. A továbbiakban elismeréssel 
állapítja meg, hogy az evangélikus egyház e szenve
délyes és hadjáratszerü tiltakozásban — hála Is
tennek — lojális magatartást tanúsít. Majd így foly
tatja: »Legyen hát vége annak, hogy az ország összes 
falvaiból vallásháborúra emlékeztető feliratok ér
kezzenek politikusok ellen egy egyházi ügyben és 
egyházi minőségben tett nyilatkozat miatt.« Bizony 
ez a hang a legtöbb magyar embernek, köztük na
gyon sok katolikusnak a szívbeli meggyőződésével 
jobban egyezik, mint a tiltakozási akció.

*

EZT AZ AKCIÓT a »Nemzeti Újság« igazán 
nagyszerűen füti. Mindenkinek igaza van, aki til
takozik és senkinek nincsen igaza semmiben, aki 
más véleményen van. »Szokott tárgyilagosságára« 
hivatkozik, amikor protestáns részről való megnyi
latkozásokat közöl s azután sietve neki megy ezeknek 
a csendesítő nyilatkozatoknak. De. hiszen nem is az 
a fontos most már, hogy ki mit mond. hanem csak az, 
hogy a hadjárat tovább menjen! A vélt sérelem így 
lesz mesterséges sebbé a nemzet testén. De ki fogja 
meggyógyítani?. . .

*

HAJLANDÓK VAGYUNK elfogadni a Nemzeti 
Újságnak november 27-iki számában a református 
lelkészegyesület deklarációjára adott mérges vála
szából azt a mondatot, hogy az 1894. 32 .t-c. ér
vényes magyar törvény, mely a reverzálist meg
engedi, az ezzel szemben való örökös tiltakozás 
tehát »a magyar Corpus Jurissal is ellenkező iz
gatás.« Mi ez ellen a törvény ellen azon a módon 
és azon a törvényes úton izgattunk és fogunk izgatni, 
hogy országos törvények által biztosított hivatalos 
és nyilvános közgyűléseinken feliratokat intéztünk 
esztendőkön át a magyar kormányhoz és kértük 
az 1868. 53. t-c. visszaállítását. Nem mondtuk, hogy 
a reverzális törvénytelen, mert hiszen törvényes, ha
nem kértük a megszüntetését. Ehhez jogunk volt, 
éltünk is vele. Szeretnénk is, ha ezért bíróság elé 
állítana a Nemzeti Újság. Ugyan próbálja m eg ...

De az 1894. évi törvénynek nemcsak 32-ik, hanem 
31-ik törvénycikke is van. Ennek 39. §-a megállapítja, 
hogy a polgári tisztviselő a házasulókat a törvény 
értelmében házastársaknak nyilvánítja. Aki tehát azt 
állítja bármelyik ilyen házasságról, hogy az tör
vénytelen házasság, ágyasság csapán, az betűről - 
betűre »a magyar Corpus Jurissal is ellenkező iz
gatást« követ el. Annyiszor mondták, írták és ta
nították, annyiszor zavarták fel vele és dúlták 
szét vegyes házasok családi békéjét, hogy ha mi 
ezt a számot el akarnánk érni, naponként százszor 
kellene közgyűlési feliratokat készíteni a kormány 
hoz az 1868. évi Lili. törvénycikk visszaál
lításáért. Melyikünk izgat tehát? Melyikünk 
árt tehát a felekezeti békének és a magyar állam 
törvényei épségének és tiszteletének? ítéltek el 
egyetlen evangélikus embert, mert kérte és csupán 
kérte egy törvény megváltoztatását és egy régebbi 
törvény visszaállítását? Ugy-e nem? De ítéltek-e el 
jogerősen római katolikus plébánost azért, mert 
ágyasságnak nevezett magyar törvények szerint 
megkötött és evangélikus templomban megáldott há
zasságot? Ugy-e igen? Melyikünk tehát az izgató 
és békebontó?

*

MOST MÁR csak egyet. Kár azon vitát kezdeni, 
hogy ki tűr többet vallási türelmesség miatt, a ka
tolikusok vagy a protestánsok-e? Mi mindnyájan 
tudjuk és ami sokkal több: Isten tudja a z t . . .
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Evangélikus napok 
Debrecenben.

Az »Országos Luther Szövetség« nov. 21-én éf, 
22-én Debrecenben rendezett »Evangélikus Napok«-at. 
Debrecen 130 ezer lakosú város, amelyből 80 ezer 
a református, 28 ezer a Katolikus, 5 ezer a görög 
katolikus, 12 ezer a zsidó és 1600 az evangélikus. 
Debreceni gyülekezetünkhöz tartozik még az egész 
Hajdúság és Csonka Bihar-megye nagy részének, 
kb. 4000 négyzet-kilométernyi szórványterületnek 68 
helységben szétszórt 800 evangélikusa. Ez a 2400 lélek 
csaknem 75f.o-ban intelligens, müveit hívőnk Magy- 
Magyarország minden vidékéről. Ezen a nagy terü
leten egyedül álló evangélikus gyülekezetben nagy 
örömünnep volt az »Evangélikus Napok« tartása és 
igen üdvös hatással járt. — Nov. 21-én, szombaton 
délután 5 órakor 3 konferencia volt egyidőben. Az 
ifjúsági konferencián Mórocz Sándor budapesti val
lástanár tartott előadást a szülök iránt való tisz
teletről. — A női konferencián Németh Irén fővá
rosi vallástanárnő: »A nő, mint a család szolgáló 
leánya«, Dedinszky Gyula kiskőrösi lelkész pedig 
»Házasság és egyházhűség« címen tartott mély hatású 
előadást. — A presbiteri konferencián Szántó Róbert 
fővárosi lelkész, Országos Luther Szövetség igazga
tója a Luther Szövetség feladatairól, Belohorszky 
Lajos fővárosi presbiter pedig a presbitereknek az 
egyetemes papság tényéből folyó egyházi köteles
ségeiről szólott. — D. Kapi Béla püspök este ér
kezett meg. Fogadására nagyszámú küldöttség je
lent meg az állomáson. Debrecen szabad kir. város 
nevében Dr. Bállá Bertalan tanácsnok, a gyülekezet 
nevében Pass László alesperes, tb. esperes fogadta 
a kedves vendéget. Debrecen szabad kir. város fo
gatán hajtott be D. Kapi Béla püspök a Miklós-utcai 
parókhiára, ahol szeretetvendégség várt reá. A sze- 
retetvendégségen megjelent a tiszántúli ref. egy
házkerület új püspöke, Dr. Makláry Károly és neje 
is, valamint sok előkelő vendég. — Este 8 óra 30 
perckor templomi vallásos estély volt. A helyi lelkész 
megnyitó szavai után Szabó Dániel ref. teol. hallgató 
szavalt két hatalmas erejű költeményt az anyaszere- 
tetről. — D. Kapi Béla püspök a »Keresztyén csa
ládról« tartott gondolatokban gazdag, mély hatású 
előadást. Szántó Róbert fővárosi lelkész Savonarola 
Jeromosról írott drámai hatású, markáns rajzát ol
vasta fel. A gyülekezet vegyeskara Eleíánthy Sándor 
igazgató-tanító, karnagy vezeLésével Kirchner Elek 
XXIII. zsoltárát énekelte ünnepi áhítatot keltve. Dr. 
Remport Elek főv., fasori gimn. tanár több, nagyon 
meleg hangú versét olvasta fel. Dullien Klára mű
vésznő-testvérünk több nehéz darabot hegedült finom 
művészettel, W eltler Jenő fővárosi karnagy művészi 
crgonakíséretével. Tomcsányi Gábor ny. m- kir, ez
redes, egyházközségi felügyelő katonás, lelkes sza
vakkal zárta be a vallásos estélyt. Jelen volt Dr. 
Makláry Károly ref. püspök és neje, valamint a deb
receni társadalomnak sok kitűnősége. — Másnap, 
november 22-én délelőtt 9 órakor a nagyszámú ta
nuló ifjúságnak Szántó Róbert hirdette az Igét: 
»Tiszteld szüléidét!«. Délelőtt 10 órakor gyülekezeti 
istentiszteleten D. Kapi Béla püspök prédikált: 
»Tiszteld a gyermeket!« címen. A zsúfolt templom 
előkelő közönsége visszafojtott lélekzettel hallgatta a 
püspök mélyre markoló igehirdetését a gyermekkel 
szemben elkövetett, égrekiáltó bűnökről, a meg nem 
született, még születése előtt meggyilkolt gyermekek 
légiójáról, a nevelési bűnökről és mulasztásokról 
és megrajzolta a gyermek hármas arcát: a családi, 
egyéni és a rejtett Krisztus-arcot. E hármat kell 
kiképezni az Isten előtt felelős szülőnek a gyermeke 
lelkében, főképpen a Krisztus-arcot! Prédikáció után 
a gyülekezeti vegyeskar Elefánthy Sándor vezetésé
vel elénekelte Kapi Gyulának szép szerzeményét: a 
XC1. zsoltárt. Istentisztelet után a helyi Luther Szö
vetség tartatta alakuló gyűlését Pass László elnöklete

mellett. Egyhangú választással társelnökké Dr. Széli 
László m. kir. gazdasági főtanácsos, ny. gazd. aka
démiai tanárt, Tomcsányi Gábor egyházfelügyelöt és 
Dr. Horvay Róbert tb. egyházfelügyelőt, alelnökké 
Schmogrovits Ernő Nemzeti Bank-főnököt, Sass Gábor 
gazd akad. tanárt, vitéz Boczkó Béla városi váll. 
igazgatót; szakosztályi igazgatóvá: Elefánthy Sándor 
igazgató-tanítót, Földes Elek c. igazgató, ny. tanítót, 
Bottá Andor bizt. int. titkárt; titkárnak: Dr. Schmitz 
Sándor keresk. gyakornokot és Bojtos Sándor segéd
lelkészt, háznagynak vitéz Fejér István, Arany Bika 
Rt. cégvezető igazgatóját, ügyésznek Dr. Nagy Zsolt 
Buda városi tisztviselőt, pénztárosnak Czerovszky 
László ny. Máv. föszertárnokot, ellenőrré Wagner 
Lajos könyvelőt választotta meg a közgyűlés. Ezen
kívül 24 választmányi tagot is választott egyhangúlag.

Pass László elnök javaslatára lelkes egyhangú 
határozattal díszelnökévé választotta a közgyűlés Dr. 
Sztranyavszky Sándor egyh. kér. felügyelőt, D. Ge- 
duly Henrik és D. Kapi Béla püspököket kiváló egy
házi érdemeikért.

Miért nem ünnepelhetik 
a katolikusok október 31-ét?

(Folytatás.)

Ez az anyaszentegyház szent és egyetemes (la
tinul katolikus). De szentsége nem tagjai erkölcsi 
tökéletességén alapul, mert az ember, ha mindig 
jót cselekszik is, az Isten szemében csak haszon
talan szolga. (Lukács 17:10.) Szent az anyaszentegy
ház, mert Jézus a fundamentoma, Ő az építője, 
tehát a szent Istenhez tartozik a kiválasztás által. 
És egyetemes, mert mindenütt jelen van, ahol Krisztus 
elhivottai élnek, ha van ott kát. felekezet, templom 
vagy pap, ha nincs. — Ez egyúttal felelet arra, 
hogy üdvözülnek-e vagy elkárhoznak azok, akik a 
Luther előtti, vagy utáni pápás egyházban élnek. 
Ha tagjai a Jézus királysága alatt élő ecolesiá-nak, 
akkor az Ur bizonnyal megadja nekik az örökéletet, 
amit semmiféle emberi szervezet nem biztosíthat.

Ennek az anyaszentegyháznak a tagjai is szen
tek. Nem erkölcsi teljesítményből, amint az a már idé
zett Luk. 17:10 alapján lehetetlen, hanem azért, mert 
Isten a keresztségben magához csatolt, szentté tett 
minket s ebben a kegyelmi eszközök által azóta is 
megtart. Tehát ne csodálkozzék rajta Bilkei Ferenc, 
ha együtt mondjuk Lutherrel: »Mi is olyan szentek 
vagyunk, mint Szűz Mária és a többi szentek.« Isten 
ajándéka ez rajtunk. S ezt bűnül rója fel nekünk 
Bilkei. (41. 1.)

Azokban a kérdésekben, amelyekről eddig volt 
szó, fel kell tételezni, hogy a szerzőt (Bilkeit) egy
házának szeretete és a szolgálni akarás vezette. 
De az egyházról szóló tanításnál felállít néhány té
telt, ahol felületességét már a szolgálat sem lep
lezi. Ha ezután megír valamit, győződjék meg előbb 
arról, hogy valóságot írt-e? Az oltáriszentségről be
szélve általánosít, s úgy állítja be a dolgot, hogy 
nálunk a kenyér és a bor az úrvacsorában csak szim
bólum. Okoskodása nagyon körmönfont, mert egyik 
helyen a miséről, a másikon meg az úrvacsoráról 
beszél. Mi a misét tagadjuk és ezzel azt a látszatot 
kelti, mintha az úrvacsorát is csak jelképnek tekin
tenénk. De nyugodjék meg: mi éppen úgy élünk 
az úrvacsorával, mint az első keresztyén gyülekezet. 
A hívők a kenyérben és a borban Krisztus valóságos 
testét és vérét veszik.

Luther nemcsak eleinte ragaszkodott ehhez, de 
később is annyira, hogy inkább elszenvedte a pro
testantizmus kettétagoltságát, de le nem mondott 
róla. A marburgi kollokviumon ráírta az asztalra: »Ez 
az én testem ...«  és ebből nem engedett. A szerez- 
tetési igéket nem csak ma, de ezelőtt 200, 400 és 
1900 évvei is elmondottuk a -kenyér és a bor felett.
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— A különbség ott van közöttünk, hogy az írással 
együtt semmit sem tudunk az átlényegülés tanáról. 
(Amint valóban nem a papok rendelkeznek Krisz
tussal, (Bilkei 39—40. old.), hanem Jézus a papokkal.) 
A kelyhet pedig nem vonjuk el a hívőktől, hanem 
Jézus parancsa és az apostoli keresztyénség gya
korlata szerint (Máté 26:26—28, I. Kor. 11: 23—25 ) 
mind a két »elemet« kiosztjuk a gyülekezetnek. Ha 
ezekről idejében meggyőződött volna Bilkei Ferenc, 
két oldalnyi hiábavaló polémiától kíméli meg magát.

Ehhez hasonló felületességgel kezeli a csodák 
kérdését is. Itt különösen két kijelentése légből ka
pott. 1. A protestánsok tagadják a csodákat. 2. 
Csodák csak a róm. kát. feíekezetben 'történnek.

Mérjünk csak egyenlő mértékkel. Ha a saját 
felekezetéről elismeri, hogy ott ifiéltatlan emberek 
magas tisztségeket töltöttek be, akkorj ha rólunk 
beszél, igyekezzék legalább is ilyen mértékben tár
gyilagos lenni. Mi ugyanis készséggel elismerjük, 
hogy a katolicizmus tiszta lényege nem azonos a 
Borgiák egyházával, mint ahogyan az anyaszentegyház 
sem azonos olyan emberekkel, akik az evangélikus 
jelszó alatt a hitetlenség szószólói voltak. Nem ta
gadjuk le, akadt, különösen a múlt században néhány 
cscdatagadó protestáns tudós. De a protestánsok 
nemcsak hisznek a csodákban, de hitük egyenesen 
csodahit. Ha valaki egy kis fáradságot vesz magá
nak, meggyőződhetik, hogy a csoda nem kát. mono
pólium. Történnek bizony nálunk is csodák. De md 
ezeket nem reklámoztatjuk újságokban, mert ter
mészetesnek találjuk, hogy ahol hit van, ott csodát 
tesz az Isten. (Máté 8:1—4; 9:27—30; Luk. 5:17—26, 
stb.) Ha valakit ez a kérdés különösen érdekel, 
szívesen megnevezünk ma élő embereket, akik bénák 
voltak, ma pedig épek. Beszélhetünk azokról a csodás 
gyógyulásokról is, amelyek id. Blumhardt környeze
tében történtek, és szívesen adunk felvilágosítást 
egy madagaszkári evangélikus gyülekezetről, ahol 
szinte napról-napra történnek csodák. De nem so
kat beszélünk ezekről, hanem a legnagyobb csodát 
hirdetjük, a megváltást. Aki ebben hisz, annak cso
dákban gazdag életet ad az Isten, aki pedig ezt el 
nem fogadja, úgy jár, mint a farizeusok: végignéz 
száz és száz csodát, de önmaga mégis csak istentelen 
marad.

Arra a naiv kis jegyzetre (39. 1.), amely egy 
Hudson folyó melletti protestáns kolostorról^!?) be
szél, — melynek lakói miséznekí!?) s egy alkalommal 
katolikus pap kezéből véve a kenyeret és a bort, 
csodás lelki örömet éreztek — kár szót vesztegetni. 
Aki ilyen valószínűtlen meséből is tud érvet ková
csolni, az jöjjön el úrvacsoraosztáskor a mi evan
gélikus templomainkba. Ne csodálkozzék, ha ott ta
lál hívei közül jónéhányat. Nem azért jöttek el, 
hogy evangélikus lelkipásztor kezéből vegyék az úr
vacsorát. Szó sincs róla. De úgy akarnak a ke
nyérben és borban Jézus testével és vérével élni, 
ahogy ő elrendelte: két szín alatt.

Ami az egyházi rendre vonatkozik, a mi pap
jaink nem a nép akaratából lesznek lelkipásztorok 
(39. i.), hanem elhívásukat, mint Ésaiás (És- 6.), Pál 
és Istennek minden választott papja, az Úrtól veszik. 
Az egyházi felsőségtöl való elhívás (ami azonban 
magában foglalja a kézrátételt) a megvizsgálás és 
a jó rend érdekében történik. Maga a lelkészválasz
tás pedig már az elhívás után történik, s az igazán 
mindegy, hogy az Isten elhivottja gyülekezeti lel
késznek megválasztva, Csabán vagy Párádon hir
deti-e az Igét.

A házasságról tanítjuk, hogy felbonthatatlan, ha 
csak paráznaság által már fel nem bontatott. Jé
zustól vettük ezt a tanítást (Máté 19:1—».). S 
ha valahol emberek mást tanítottak vagy tanítanak, 
tévednek!

A fentiekből látható, hogy egyházunk semmi mást 
nem tanít, csak azt, amit Jézustól és az aposto
loktól vett. De a hagyományokat elvetjük, mert azok 
sokszor ellenkeznek az Isten Igéjével. És jobb az 
Istennek engedni, semmint az embereknek!

Míg az egyházról, mint hitigazságok hordozó

járól beszél,' menti a szerzőt az, hogy 'ném köteles 
ismerni az evangélikus anyaszentegyház tanítását. 
De amikor a protestantizmusnak az államok és tör
ténelemhez való viszonyáról szólva, azt a vallás- 
háborúk előidézőjének tekinti, eljárása történelem- 
ferdítés. Luthert és a protestantizmust úgy állítja 
be, hogy ezek örömmel * tekintettek a török hódí
tásra, a hódítók kiűzését pedig feleslegesnek tar
tották. Nem tagadjuk, Luther a török hódításokat 
Isten ostorának tekintette és nevezte a bünbeaggotft 
Európán, Magyarországon és a papságon. A keresz
tyén ember ma is annak tartja. De »Hutten és Luther 
nyilatkozatai távolról sem azt tartalmazzák, mintha 
ők helyeselték vagy éppen kívánták volna a török 
hódítás" terjedését. Nekik a török hódítás ténye ekkor 
még nemzetileg és vallásilag közömbös volt, (1526. 
illetve 1529. előtt, mert ebből az időből származnak 
a .füzetben említett nyilatkozatok), melyet erkölcsi 
argumentumként vágtak teológus ellenfeleik fejéhez.« 
(Hóman—Szekfü: Magyar tört. III. 109.)
(Folytatjuk.) Mórocz Sándor.

H Í R E K .

Advent  első v a s á rn a pja .
Máté ev. 21:1—9-

íme a te királyod jön tehozzád.. ■ Jötte végét 
jelenti az eddigi életnek. Nem folytatása mindannak, 
ami eddig volt, hanem gyökeres ájulás. Eltűnik, ami 
volt, s ha az élet folytatódik is Isten kegyelméből, 
már nem az óember jegyében pereg tovább, hanem 
a közeledő és új életet hozó Krisztus hatalma alatt.

Íme a te királyod jön tehozzád. •. Nagy öröm 
királyunk jötte és hogy Róla elmondhatja mindenki: 
az enyém! Boldog érzés, hogy várhatjuk és halottak 
vasárnapjának megdöbbentő sötétségéből fénye előtt 
kitárhatjuk szivünket, ő  újra jő felénk és mert 
tudjuk , hogy vérét kiontotta értünk, de feltámadott, 
diadalunk fokozódhat azzal a tudattal: Vele mi is 
győzhetünk bűnön halálon.

Íme a te királyod jön tehozzád.. ■ Ezek a sza
vak nagyon komolyan kérdeznek is. A királyé-e 
gondolatod? Hálád?. Szolgálatod? Hiszen a ki rali inak 
szolgálni kell! Vagy más királyt akarsz várni? Jöhet 
más is, de annak nyomában nincsen élet, hanem csak 
halál.

Fel kell zavarodnia a szívnek ádvent első va
sárnapján, hogy meghallja a próféta szavát: íme a 
te királyod jön tehozzád. Forrongásba kell jönnie 
minaen gondolatnak, hogy a »kicsoda ez?« kérdésre 
együtt felelhesse mindenki: ez Jézus!

— Uj liturgiái füzetek. Egyetemes egyházi köz
gyűlésünk a már elfogadott liturgikus rend kibocsá
tásával és életbeléptetésével a püspöki kart bízta 
megj s a lippunkbán is közölt körlevél szerint az élet- 
beléptetés ádvent első vasárnapjára, november 29-ére 
tűzetett ki. Ez időtől fogva tehát a magyar nyelvű 
istentiszteletek az egész országban e rend szerint 
fognak lefolyni. A már eddig is használatban volt 
liturgikus füzetek helyett új füzet jelent meg, amelyik 
most már az egyházi esztendő összes ünnepeire 
tartalmazza az istentisztelet menetét. Az eddigi fü
zetnél jóval nagyobb terjedelmű füzet ára 20 fillér, 
alakja egyezik a dunántúli Keresztyén Énekeskönyv
vel s abban elhelyezhető. Kísérje Isten áldása és a 
nitélet növekedése ezt a most már befejezett és a 
gyakorlati egyházi életbe elinduló nagyjelentőségű 
eseményt.

— Pécel. D. Raffay Sándor péceli díszpolgárrá 
való választása és az oklevél átadása alkalmából 
a péceli egyház a ref. kultúrteremben nagysikerű 
vallásos estét tartott, melyen D. Raffay Sándor 
hosszabb beszédben nyilatkozott a felekezeti békes
ségről. Előadást Kemény Lajos budapesti esperes
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tartott. A kísérő műsorban az egyházi női énekkar
is szerepelt.

— A gödöllői egyház első választott lelké
szének, Erős Sándornak beiktatása december 6-án, 
délután fél 5 órakor lesz.

— A rozsnyói ev. egyház november 29-én, ád- 
vent első vasárnapján jubileumi örömünnepet tart 
abból az alkalomból, hogy temploma felszentelésének 
150 éves fordulója lesz.

— Tcpscher Zoltán halála. Gyászba borult a Diós
győri vasgyári evangélikus egyház. Most már má
sodízben. Rövid pár év alatt második papját temeti, 
talentumokban gazdag lelkű, hatalmas szónoki ké
pességgel megáldott ifjú papját, Topschsr Zoltánt. 
Rövid, mindössze egy heti betegség végzett törékeny 
testével. Itt hagyott egy meleg fészket, egy valóbían 
boldog családi életet, itt egy épülő szép templomot, 
egy őt nagyon szerető gyülekezetei. Koporsójára az 
elárvult kis családján kívül kartársainak és tisz
telőinek serege igaz könnyet ejt. Temetése nov. 26-án, 
a vasgyári ref. templomban kezdődött, ahonnan Mis
kolcra az ev. templomba szállították koporsóját s 
27-én délelőtt a mindszenti evangélikus temetőben 
helyezték nyugalomra.

— Adomány. Koritsánszky Ottó, a Tolna—Baranya 
Somogyi egyházmegye másodfelügyelője szülőfa

luja, Kölesd ev. gyülekezetének, ahol szintén egyház- 
felügyelői tisztet visel, ezüst úrvacsorái boroskjan- 
csót ajándékozott, a rézből készült összes többi úr
vacsorái edényeket pedig saját költségén ezüstöztette 
»a gyülekezet áldott használatára«.

— Csanád—csongrádi egyházmegyei hírek: Mező
hegyesen nov. 13-án vallásos est volt a templomban, 
amelyen Griecs J. saját szerzésű orgonaszámain és 
szavalatokon kívül Szántó Róbert, az Orsz. Luther 
Szövetség igazgatója tartott előadást »őszi hangula
tok« címen. — Battonyán nov. 14-én volt műsoros 
teaest, amelyen a következő számok voltak: V. Ma
gyar János szegedi kántortanító énekszólói, Szokolay 
Bálint hegedüszámai Szvoboda Sándor zongorakísé
retével, Czavar Margit költeményt adott elő, Pa- 
lotay Béla ev. kántor pedig melodrámát. Szántó Ró
bert előadást tartott »Szenzáció-éhség« címen, majd 
költeményeiből olvasott fel néhányat. Szilágyi Margit 
magyar nótákat énekelt. — Szentesen nov. 15-én 
este a templomban vallásos est volt, amelyen ének
es zeneszámokon kívül Szántó Róbert tartott előadást.

— Az Országos Bethlen Gábor Szövetség egyház
védelmi és egyházépítő szakosztálya »A reformáció 
és a nemzeti élet megújhodása« címen előadássoro
zatot tart. Az első előadást dec. 3-án, cL. u. fél 
7 órakor lesz a Budapest—fasori ref. egyház nagy- 
tanácstermében (Vilma királynő út 7.) Luther Márton 
nemzetnevelő hatása Magyarországon címmel D. Kapi 
Béla püspök, a Szövetség társelnöke tartja. Belépődíj 
nincsen.

— A pesti evang. német egyházközség nöszö- 
vetsége nov. 15-én ünnepelte fennállásának 25 éves 
jubileumát.

— A Misszióegyesület december havi bibliaóráját, 
a zsinatra való tekintettel 8-ika helyett dec. 15-én fél 
6 órakor tartja az Üllői-úti imateremben. A jubiláló 
Neuendettelsaui misszióról Farkas Zoltán kölesdi 
lelkész tart előadást. Irásmagyarázatot tart: Scholz 
László s. lelkész. Minden érdeklődőt szeretettel 
hívunk. Belépődíj nincs.

— A fogságból szabaduló egyének további sor
sának felkarolására irányuló intézmény létesítésére 
szakértekezlet lesz december 8-án d. u. 5 órakor 
a Bethánia Egylet nagytermében. (Budapest, VIII., 
Gyulai Pál-u. 9.) Erre az értekezletre mindíazokat, 
akik a foglyok ügyeivel egyébként is foglalkoznak 
és emberbaráti mozgalmakban különben is résztvesz- 
nek, meghívja Dr. Bencs Zoltán min. tanácsos, ,a 
Miniszterelnökség szociálpolitikai oszt. vezetője.

Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

— Evang. Naptár 1937. Kiadta a Szlovenszkói Ma« 
gyár Ev. Szövetség. Szerk. Stadtrucker Gyula du- 
naszerdahelyi lelkész. A testes és tartalmilag is 
súlyos naptár közöl verseket Tóth Istvántól, Vitális 
Gyulától, Smid Istvántól. Gömöry János közli Fábry 
Viktor eperjesi lelkész és szöv. elnök életrajzát, 
az evang. Berzsenyi Dániel vallásos költészetének 
jellemzését. Frenyó Lajos Bahil Mátyás, Mihálykó 
János eperjesi lelkészek és Pomárius Sámuel eperjesi 
kollégiumi igazgatónak egy-egy élet- és jellemképét. 
Nekrológot hoz Ludmann O. eperjesi gimn. igazgató 
és Gyürky Pál rimaszombati lelkész életéről és mű
ködéséről. Gyönyörű elbeszélést ád Jánossy Mihály 
nyug. lelkész »Szeresd egyházadat«, Smid J. »A 
karácsony eredete és népszokásai«, Biró L. »János 
gazda« és Boros »A nő a magyar költészetben« 
címmel. Utóbbi »Az anyai hit ereje« címen színjátékot 
is közöl. »A 300 éves Tranoseius« életét és klasszikus 
énekeskönyvét 300 éves fordulójára mag'a a szer
kesztő mutatja be. Végül »Tanácsok a vegyes há
zasságok dolgában« címen igen nehéz kérdést érint, 
mely a pápai törvénykönyv s a reverzális törvénye- 
sítése óta lázas izgatottságban tartja híveinket. A 
szép naptár ára 4 Csk.

— Ev. lelkész leánya, okleveles tanítónő, úri 
családnál szerény igények mellett szívesen vállalná 
elemi iskolás gyermekek tanítását. Cím: Evangélikus 
lelkészi hivatal, Maglód.

Pályázati hirdetmény.
A Penc-i evangélikus leányegyház tót nyelvis

merettel is bíró helyettes lévita kántor-tanítot ke
res. Pályázati határidő december 10. Válaszbélyeges 
kérvények »Evangélikus Iskolaszék, Csővár, u. p. 
Ácsa« címre küldendők.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest- 
verek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — F elvilágosít ássál és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és hararg- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek. 
Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 280 

Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX. 
Ferenc-körút 19—21., és minden jobb könyvkeres

kedésben.
Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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„AZ ÚR R Á S Z Ó L T  A SZELEKRE!"
Irta: D. D. Raffay Sándor.

A Sztranyavszky-ügy hullámai elültek. 
Széliében megnyugvást keltett a felkorbácsolt 
kínos ügy lecsillapítása, Meg kell állapítanunk, 
hogy evangélikus részről egyetlen hang sem 
hangzott el, amely a szenvedélyeket akár kö
rön belül, akár körön kívül növelni kívánta 
volna, Az ellentáborban azonban annál nagyobb 
volt a harci lárma, hogy szinte már az ijeszt
getés látszatát öltötte magára. Nem rajtunk 
múlt, hogy nálunk senki sem ijedt meg.

Örülni azonban mindenki örül, hogy a 
hullámok lecsillapodtak. Mi nem akarjuk, nem 
is keressük a harcot senkivel, de történelmi 
hűséggel álljuk, ha ránk kényszerítik.

Most azonban ettől sem féltünk. Különö
sen azért nem, mert a nyitány hangját el
vétették. A római katolikus egyház tanrend
szerét és.belső életét állították a közönség elé 
sértett gyanánt s végül megelégedtek a hang 
kifogásolásával. Örülünk, hogy kissé későn, 
ugyan, de rájöttek, hogy a hang miatt nem 
szabad és nem is érdemes kultúrharcba szállni. 
A kifogásolt hang most már megszelídült és 
hisszük, hogy szelíd is marad.

De mi van a békételenség forrásával, ma
gával a reverzálissal? Míg ez fennáll, félő,

hogy szedésének módja is megmarad, akkor 
pedig a felekezetközi békesség és a társadalmi 
élet nyugalma is állandóan veszedelemben 
forog.

P. Bangha Béla egyik nyilatkozatában azt 
mondta, hogy semmi akadálya nincs annak, 
hogy az egyházak közt felmerülő vagy fennálló 
ellentéteket nyugodt tárgyalás folyamán meg
beszéljük. Okos gondolat. Más nem is vezet
het nyugalomra, mint a nyugodt megbeszélés, 
ami egyúttal megelőzés is. Mi készek vagyunk 
a megbeszélésekre.

Meg kell azonban állapítanunk, hogy míg 
a reverzális lehetősége fennáll, a visszaélések 
és a torzsalkodások lehetősége is fenn fog 
állni. Ma még csak emberek szóltak rá a vi
harindító szelekre, az Ur akkor fog rászólni, 
ha felköltik Őt és a jobbról és balról álló tá
bor egyakarattal az Ö leikével nézi a bajokat 
és az Ő szívével fogja fel a reverzálisok ke
serűségei alatt elröppenő sóhajokat.

Mi az Ur leikével és az Ur szívével sze
retnénk a bajok forrásához nyúlni és a szeleket 
lecsillapítani. Ha erre a túlsó táborban is haj
landók, a béke biztosítva van!
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Az egyház missziói munkájáról 
szóló törvénytervezet.
A püspöki kar nevében benyújtotta 

D. Kapi Béla püspök.
1. §. A magyarországi evang- egyház a Krisztus 

missziói parancsát (Máté 28: 18—20.) az egyházhoz 
intézett parancsolatnak tekinti s ennek engedelmes- 
kedve, a Szentírásnak, saját történelmi múltjának és 
a jelen idő szükségleteinek a bizonyságaitól áthatva, 
a missziói munkát törvényesen szabályozott egyházi 
feladatai közé sorolja. Ezen munkának támogatását 
az egyház minden hívétől elvárja, annak végzését 
pedig az egyházi tisztviselők hivatásbeli kötelessé
gévé teszi. Az egyházi tisztviselő a felsőbb egyházi ^  
hatóság részéről elrendelt missziói munka elmara
dásáért fegyelmileg felelős.

2. §. Az egyház missziói munkája, az egyház
lényegében gyökerező hivatásánál fogva — saját 
tagjainak lelki építésére, evangéliomi egyházi ön
tudatának erősítésére, a keresztyén társadalom ba
jainak gyógyítására, a nem keresztyén népeknek 
Krisztushoz vezetésére vonatkozik. Felöleli az egyházi 
evangelizációt, a ifjúság egyházias nevelését, a sze
génygondozást, a diakónus- és diakonissza-képzést 
s az evangéliomban kötelezővé tett különféléi szo
ciális munkát. 1 ■

3. §. A missziói munka irányítása és ellenőrzése 
a püspök joga és kötelessége.

4. §. Az egyház az országos belmissziói munka 
végzésére lelkészi állásokat szervez, intézményeket 
létesít és azok fenntartására költségvetésébe éven
ként határozott összeget vesz fel s a belmlissziói 
intézmények fenntartására külön missziói alapot 
létesít.

Az egyetemes egyházon kívül azonban bármelyik 
alsóbbfokú egyházi önkormányzati testület, az egye
temes egyház által megerősített alapszabályokkal 
működő egyesület és szövetség is jogosult és ameny- 
nyiben anyagi ereje és egyéb lehetőségek ezt meg
engedik, köteles missziói intézeteket létesíteni és fenn
tartani, avagy más irányú szervezett missziói munkát 
végezni. Működésűk azonban az egyetemes közgyűlés 
által megállapított egységes irányelvek szerint tör
ténik. t

5. §. Az egyház önkormányzati testületéi által 
a missziói munka végzésére alkalmazott lelkészek és 
más missziói munkások az egyház felügyeleti (E. A.
95., 122. §-a) és fegyelmi (Törvénykezési javaslat 
21—24. §-ai és 34. §-a) hatósága alá esnek.

Amennyiben missziói intézeteket e törvény alap
ján egyesületek és szövetségek létesítenek és tar
tanak fenn, alapszabályaikban tartoznak kimondani, 
hogy a náluk alkalmazott missziói munkások szintén 
az egyház felügyeleti és fegyelmi hatósága alá esnek 
és missziói munkásokat csak ezen feltétel mellett 
alkalmazhatnak.

6. §. Belmissziói munkások (pl-: diakónusok, dia
konisszák, ifjúsági titkárok, szegénygondozók, stb.) 
képzése, az egyházi tisztviselők ilyen irányú el
méleti és gyakorlati továbbképzése, az egyetemes 
közgyűlés által megállapított egységes irányelvek 
szerint, az egyházkerületek feladata.

7. §. A magyarországi evang- egyház feladata 
idegenbe szakadt híveinek lelki gondozása mindenütt, 
ahol azt a körülmények szükségessé teszik és a 
nemzetközi viszonyok megengedik; úgyszintén a Ma
gyarországon lakó, külföldi honos evangélikusok lelki 
gondozása a szükséghez képest.

8. §. A magyarországi evang- egyház kötelessé
gének ismeri a világ evangéliomi egyházainak kül- 
missziói munkájában való részvételét. A külmissziói 
munkát vagy a külföldi testvéregyházak ilynemű 
munkájába való bekapcsolódás, vagy önállóan, saját 
szervei útján végzi. A külmissziói munka szerve
zetét az egyetemes közgyűlés állapítja meg.

9. §. A missziói készség nevelése céljából minden 
évben, minden egyházközségben missziói nap tar
tandó.

Jegyzetek a zsinati javaslat VII. 
törvénycikkéhez.

A törvénykezési eljárásról szóló VII. t.C. első
rangú jogászi munka .úgy törvényszerkesztési, mint 
anyagi jogi tekintetben. Gyakorlati szempontból azon
ban — eltekintve több apróbb részletkérdéstől — 
néhány módosító javaslatot teszek: éspedig az egy 
házközségi bíráskodás, a fegyelmi eljárás vizsgálati 
része, továbbá a választások megtámadására vonat
kozó rész tekintetében. Ezenkívül szükségesnek tar
tom a törvénykezési részbe belevonni a lelkészi 
becsületszék intézményét és annak e réven törvényes 
sanctioval való ellátását.

Az egyházközségi bíráskodás tekintetében tel
jességében elfogadhatónak tartom Dr. Oncsik Pálnak 
az Evangélikus Élet ezévi 38. számában megjelent 
közleményében adott azon javaslatát, hogy a bírás
kodást ne iá presbitérium, hanem különálló bíróság 
végezze az 500 lelket meg nem haladó egyházköz
ségekben is. Az ott adott indokolás jó gyakorlati 
megfigyeléseket tartalmaz, melyek nagyon is meg- 
fontolandók. *

A törvénytervezet 55.-62. szakaszai rendelkeznek 
a vizsgálat lefolytatásáról. A javaslat e része ál
talában fenntartja az E. A. eddigi rendszerét.

Már az Evangélikus Élet 1935. évi 19. számában 
rámutattam, hogy ez a rendelkezés feleslegesen meg
drágítja és egyben meglassítja az egész eljárást. 
Ugyanis úgy az E. A., mint a jelenlegi tarvezet 
is kimondja, hogy a közvádló a vizsgálat során jelen 
lehet, indítványokat tehet, — szóval belefolyhat a 
vizsgálat menetébe és irányításába. Most következik 
egy gyakorlati tapasztalat: nagyon kevés egyházme
gyénk van olyan, ahol a törvényszék tagjai között 
gyakorlati és főleg bíráskodással foglalkozó jogá
szok volnának feles számmal. Az esetek legtöbbjében 
a bíróságban gyakorlati jogász vagy egyáltalában 
nincs, vagy legfeljebb egy, ha kerül. Most az el
nökségnek választania kell, mit csináljon: ha a gya
korlati jogászt vizsgáló bírónak alkalmazza, akkor 
nem lesz a tanácsban szakképzett jogász, bíró: —r 
ha nem alkalmazza vizsgáló bírónak, — ez esetben 
a vizsgáló bírói teendővel lelkészt, vagy tanárembert 
kell megbíznia, ki viszont nem ismervén a jogsza
bályokat és a gyakorlati jogalkalmazás technikáját 
— az esetek legtöbbjében nem fog teljesen megfe- 
lelő munkát végezni. Emellett úgy a közvádlónak, 
mint a vizsgáló bírónak napidíját és készkiadásait 
fizetni kell.

Ezzel szemben mit látunk? Az államhatalom, 
melynek megfelelő szakképzett munkaerő és meg
felelő anyagi fedezet áll rendelkezésére, maga is az 
eredetileg a bűnvádi perrendtartásban megalapozott 
vizsgálóbírói intézményt és vizsgálati eljárást az 
idők folyamán, de különösen a törvénykezes egysze
rűsítéséről szóló törvény életbeléptetése óta, teljesen 
visszafejlesztette és ma már ott tartunk, hogy az 
esetek túlnyomó többségében a nyomozást fogana
tosító, illetve vezető ügyész (egyházj ogilag köz
vádló) a saját hatáskörében lefolytatott és megtar
tott nyomozási eljárás alapján készíti el vádindít
ványát és adja be közvetlenül a törvényszéknek. 
Ha tehát az államhatalom maga — minden erre vo
natkozó felkészültsége és megalapozottsága ellenére — 
nem látja szükségét a vizsgálati eljárás és vizsgáló 
bírói intézmény feltétlen alkalmazásának, még ke- 
vésbbé lehet célja ennek fenntartása, illetve al
kalmazása egyházunknak, mely ezt a nehézkes és 
költséges eljárást sem anyagiak, sem megfelelő 
munkaerő tekintetében megnyugtatóan ellátni nem 
tudja.

Indítványom tehát ez: »A fegyelmi eljárásnak 
a vizsgálatra vonatkozó része dolgoztassék át akként, 
hogy a vádirat készítéséhez avagy az eljárás eset
leges megszüntetésére irányuló javaslat megtételé
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hez szükséges adatok beszerzése bízassák rá a ki
rendelt közvádlóra, ki azt egyébként a javaslatban 
helyesen lefektetett formák és anyagi rendelkezések 
betartásával végezze el s tegyen javaslatot, illetve 
adjon vádindítványt a törvényszék elnökségének.« Ez
zel a vádlotton sérelem nem esik. A vizsgálat so
rán. valamint a törvényszéki eljárás során a tör
vényjavaslat annyi befolyást biztosít a vádlottnak, 
hogy annak mindenkor van módja és alkalma a 
védelmére szükséges bizonyítékokat előterjeszteni, 
vágj’ beszereztetni. Viszont ezen mód mellett a köz
vádló — aki a tervezet rendelkezése szerint csakis 
gyakorló ügyvéd lehet, tehát nyilvánvalóan szak
képzett ember — dolgát a lehető rövidséggel és 
kellő pontossággal fogja tudni elvégezni, miáltal 
biztosítva van egyrészt az eljárás gyorsasága, más
részt annak pontosabb, jogilag megalapozottabb el
végzése s emellett — ami szintén nagyon lényeges 
— annak olcsósága is.

Felhívom a figyelmet arra, hogy ezen módosí
tás egyáltalában nem fog semmiféle rendszerbeli 
változást okozni a javaslaton, annak vezérlő irány
elvét nem érinti, maga a módosítás néhány szónak 
vagy mondatnak kicserélésével keresztül vezethető. 
És mégis gyakorlatilag nagyon sokkal viszi előbbre 
a javaslat életbe való átültetését.

•
A választások megtámadása esetén követendő el

járást tárgyaló 115—134. §-ok tekintetében a kö
vetkező módosító javaslataim vannak:

A 119. §. kötelezőnek mondja ki, hogy a pa
nasz beadásával egyidejűleg 500 pengő költségbiz
tosítékot kell letétbe helyezni. Ezt a rendelkezést 
ilyen formában helytelennek tartom. Mindenekelőtt 
nem lehet figyelmenn kívül hagyni a 116. §. azon 
rendelkezését, hogy a választást megtámadhatja a 
felettes egyházi hatóság, vagy maga a választást 
megejtő közigazgatási alakulat presbitériuma. Nincs 
semmi értelme vagy gyakorlati célja annak, hogy 
na Ilyen ú. n. hivatalbóli megtámadás szükségessége 
áll elő, akkor az illető hatóság esetleg önmagánál 
tegyen le költségbiztosítékot. E rész tehát módosí
tandó akként, hogy hivatalból való megtámadások 
esetén költségbiztosítékot letenni nem kell. Súlyosnak 
és gyakorlatilag a megtámadások lehetőségének ki
zárását eredményezőnek vélem az 500 pengő költ
ségbiztosíték egy összegbeni letételét. A legtöbb ki
sebb egyházban lehetetlen előre ennyi összeget ösz- 
szehozni s épp e körülmény sok esetben fog egyes 
érdekcsoportokat szabálytalanságok elkövetésére in
spirálni, mert tisztában vannak azzal, bármit tesz
nek, az 500 pengőt az ellenpárt nem bírja össze
hozni. Felfogásom szerint elegendő voln3 a kereset 
beadásával egyidejűleg 100—200 pengő letételét kí
vánni meg, mely összeg fedezné a vizsgálat le
folytatásának költségeit. Ha azután a lefolytatott 
vizsgálat eredménye szerint szükség van további 
eljárásra, úgy annak lefolytatása további költség- 
letételtől volna függővé tehető.

Természetesen a vizsgálat lefolytatása tekinte
tében itt is fenntartom a fegyelmi rész vizsgálati 
eljárására elmondottakat.

Szükségesnek tartom a 120. szakasz kiegészíté
sét azzal, hogy az a tisztviselő, kinek választása 
megtámadtatik, tisztében nem járhat el a megtáma
dási per elintézéséig, illetve az hivatalába csakis 
az esetben iktatható be, ha a megtámadásra kitűzött 
15 napi határidő eredménytelenül telt el. Azt hi
szem, szükségtelen bővebben reá mutatnom arra, 
milyen bonyodalmakat és károkat okozott az E. 
A-nak ily irányú hiánya, midőn a megválasztottat 
azonnal hivatalába iktatták s azután utóbb a vá
lasztást megsemmisítették. Természetesen a szöveg- 
egyeztetö bizottság figyelme felhívandó arra, hogy 
a Il-ik törvénycikkbe ennnek megfelelő intézkedést 
iktasson be.

Helytelennek tartom a 123. §. 2-ik bekezdésének 
azt a rendelkezését, hogy a vizsgálatot levezető 
kiküldött kötve van a megtámadó és illetve a védők

előterjesztéséhez és azon túlmenő nyomozást nem 
végezhet. Nyilvánvaló, hogy különösen a kisebb egy
házközségekben nem igen kerül megfelelően képzett 
ember, ki a megtámadási keresetet avagy annak 
megalapozására szükséges tényeket és adatokat kellő 
formába tudja önteni és előterjeszteni. Ha tehát 
a vizsgálatot vezető kötve van a formákhoz és nincs 
módjában az eljárás során észlelt szabálytalansá
gokat megállapítani, avagy a mutatkozó részbizo
nyítékokat végigvezetve a tényleges szabálytalan
ságot kivizsgálni, úgy semmi célja és értelme az 
egész eljárásnak. Végtére egyházi szempontból nem 
lehet és nem szabad, hogy közömbös legyen az: a 
lefolytatott választás milyen hatalmi, vagy egyéni 
eljárások eredménye és ha az magasabb egyházi 
szempontból megítélve tényleg olyan volt, mely al
kalmas a hívek többségében az egyház érintetlen
ségében s a törvények tiszteletében való hitét meg
ingatni, ott nem lehet és nem szabad megállni vagy 
szemet hunyni csupán azért, mert az esetleg tájé
kozatlan vagy kellő intelligenciával nem bíró hívő 
sereg nem tudta az ő lelki egyensúlyát felborító 
ténykedést kellő jogi formák között megjelölni és 
minősíteni.

Ugyanezen gondolatmenetből folyik a 124. §. el
len emelt azon kifogásom is, hogy az eljárás a vizs
gálat befejezése után külön kérelemre folytatható. 
E rendelkezés ellentétben áll a törvénykezési el
járás többi részének rendelkezésével s ennek a vá
lasztási ügyekben való alkalmazását sem jogi, sem 
gyakorlati célszerűség nem indokolja. Emellett az 
eljárást fölöslegesen meghosszabbítja. Megint csak 
kénytelen vagyok rámutatni arra, hogy az egy
háznak nem lehet célja, érdeke a jogi formákkal való 
fontoskodás, hanem igenis az egyetlen cél, hogy ki
küszöböljön az egyház életéből minden széthúzásra 
vagy kontroverziára alkalmas momentumot. Ha tehát 
a vizsgálat során olyan adatok állapíttatnak meg, 
melyek alapján a választás megsemmisíthető, úgy 
az eljárás minden további nélkül folytatandó; — ha 
pedig a vizsgálatot vezető azt állapítja meg, hogy 
a megsemmisítésre megfelelő adatot nem talált, úgy 
tegyen megszüntető javaslatot. — De semmiesetre 
sem lehet és szabad az eljárást félbeszakítani, mó
dot adni a feleknek arra, hogy esetleg az egyház 
kárára, az egyházi érdek ellenére egymással pak
tumot köthessenek, avagy a formák és szövevényes 
eljárás nem ismerése folytán jogos igényeiktől pusz
tán formai okokból elüttessenek.

Már ismételten rámutattam arra az Evangélikus 
Élet hasábjain, hogy a lelkészi becsületszék 
felállítása s annak a törvénykezési eljárás keretében 
sanctioval való ellátása olyan közóhaj, mely elől 
a zsinat nem térhet ki. Kifejtettem azt i$, hogy a 
becsületszéki eljárásnak csakis olyan esetekben van 
helye, midőn az ügy a törvényjavaslat 35. §-ában 
felsorolt fegyelmi vétségek egyike alá sem vonható 
és mégis a lelkészi kar úgy érzi, hogy az illető mél
tatlanná lett a lelkészi talár viselésére. Ezen el
gondolás mellett a lelkészi becsületszék, mint es
küdtszék működne s a lelkészi becsületszék által 
kimondott »bűnös« verdikt után a törvényszéknek 
csak egy feladata lehet: az állásvesztés kimondása.

Sokan vitatkoztunk erről. Mégis mindezeken túl 
nem tudtak s nem tudnak meggyőzni ezen beállítás 
helytelenségéről, vagy szükségtelenségéről. Legutóbb 
is, midőn egyik gyűlésünk alkalmával erről szó esett, 
azt a kifogást emelték ellene, hogy jogilag a kér 
dés nem oldható meg, mert egyrészt a becsület
széki eljárásnak való alávetés jogi formája nehéz, 
másrészt a bíróság keze nem köthető meg, hogyan 
ítéljen. Kezdem ez utóbbival. Az állam büntetötör- 
vénykönyve ismeri a bíróságnak adott utasítást: el
tekintve attól, hogy az úgynevezett esküdtszéki 
eljárásban a szakbíróság kötve van az es
küdtek verdiktjéhez, a rögtönítélö bíróságra
vonatkozó törvény kifejezetten is kimondja, hogy 
ha és amennyiben a hatósága alá tartozó ügyben
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a bűnösség megállapíttatik, mást, mint halálbünte
tést ki nem szabhat. De megtaláljuk ennek elődjét 
magában a jelenlegi zsinati javaslatban is. A VII. 
törvénycikknek 36. szakasza kimondja, hogy a 35. §.
g) és h) pontjaiban meghatározott esetekben a hi
vatalvesztés kimondása nem mellőzhető: — a II. tör
vénycikk 8-ik szakaszának a VII-ik .törvénycikk 35. 
§. 2-ik pontjával és a 36 §.5 3- bekezdésével való 
egybevetése után pedig nyilvánvaló, hogy a II. t.c- 
8-ik §-a ellenére kötött házasság esetén a fegyelmi 
eljárás során más, mint hivatalvesztés ki nem mond
ható. Nem új dolog, amit indítványozok, nem is jogi 
lehetetlenség, pusztán a formai megoldás újszerű. 
A formai megoldást pedig indokolja az, hogy világi 
ember világi mentalitással sohasem képes elbírálni 
azt, hogy a lelkész, habár a taxatív felsorolásé fe
gyelmi vétségek egyikét sem követi el, mégis lehet 
olyan, hogy nem alkalmas az Isten igéjének hirde
tésére. Magam is a közreműködésemmel lefolytatott 
fegyelmi eljárások során akadtam olyan esetre, mi
dőn, mint közvádló, nem tudtam alapot találni az 
illető lelkész elmozdítására, de lelkem mélyén mégis 
az volt a meggyőződésem, hogy az illetőt nem lehet 
és nem szabajd a hívek lelki gondozására és vezetésére 
az egyházközségben hagyni.

A megoldás a következő: A Il-ik törvénycikk
nek a lelkészekre vonatkozó intézkedései közé fel
veendő egy rendelkezés, mely szerint minden meg
választott lelkész (hitoktató vagy vallástanár) hiva
talból tagja az egyházkerületi lelkészegyesületnek. 
Az egyházkerületi lelkészegyesület egyetemes sza
bályrendelettel szabályozott módon és alakban saját 
kebeléből becsületszéket állít fel, illetve választ, még 
pedig olyan számban, hogy a szabályrendeletileg 
meghatározandó létszámnál legalább kétszer annyi 
tagja legyen és a becsületszék elé állított lelkésznek 
joga legyen a meghatározott létszám feléig terjedő 
visszavetéssel élni. Az összeülő becsületszék egyet
len kérdést dönthet el: azt, hogy az illető lelkész 
méltó-e vagy sem az ellene felmerült és beigazolt 
panaszok folytán a lelkészi állás viselésére. Ha a 
becsületszék az állapítja meg, hogy az illető lelkész 
erre nem méltó, úgy a határozat az állásvesztés 
kimondása céljából átteendő a kerületi törvényszék
hez. Az eljárást kizárólag a püspök indítványára le
het megindítani. A bizonyítási eljárás mikéntje sza
bályrendeletileg határozandó meg.

Az adott javaslattal meg lenne oldva a becsü
letszék hatósága alá rendeltség kérdése is, melyet 
pedig sokan kifogásoltak.

Megoldási módot javasoltam. Alapot adtam a 
vitára. Lehet, hogy a javaslat nem mindenben fedi 
a lelkészek avagy a VII-ik törvénycikk tervezőinek 
elgondolását. Egy azonban bizonyos: a lelkészi be
csületszéket fel kell állítani és azt a VII-ik t.c. 
keretében,, megfelelő beillesztés útján sanctioval kell 
ellátni, mert egyébként a sanctio nélküli megoldás 
egyenlő lenne a semmiveL A lelkészi becsületszék 
felállítására nem azoknak van szükségük, kiknek 
lelke egybe folyik hivatásukkal, hanem azok ellen 
szükséges, akik énjüket, magánéletüket különválaszt
ják a hivatástól; — akik a lelkészi állásban nem hi
vatást, hanem kenyérkereső hivatalt látnak s akik 
éppen ezért képesek arra, hogy magukat a hivataltól 
elvonatkoztassák.

Dr. Benczúr Vilmos 
zsinati tag.

Isten Fia azért jötff, hogy üdvözítsen m in
ket, mi mégis úgy futunk tőle, m intha ö volna 
a Sátán. A z Isten kimondhatatlanul gazdag 
ajándékát megvetjük. A z általa kínált ezer 
pengőt visszautasítjuk és az után a koldus
fillér után nyúlunk, amit a Sátán kínál.

Luther.

Nem lesz kultúrharc.
A SZTRANYAVSZKY-UGY néven ismeretes és 

fenyegető háborúság elcsendesedett és amilyen gyor
san kifejlődött, olyan hirtelen befejeződött. Befe
jeződött pedig azzal, hogy Dr. Sztranyavszky Sándor 
november 27-én a vallás és közoktatásügyi minisztert 
felkereste és előtte a következő nyilatkozatot tette:

» Azért kerestem fe l ,Nagyméltóságodat, hogy az 
evangélikus zsinaton a reverzális kérdésében történt 
fe’szólalásomat kísérő jelenségek tekintetében a ma
gyar királyi kormánynak vallásügyekben illetékes 
tagja előtt nyilatkozatot tegyek, felhatalmazva egy
ben óhajára Nagyméltóságodat’ hogy e nyilatkoza
tomat az erre illetékes egyházi tényezőkkel közölje 
és a nyilvánossággal is megismertesse.

— őszintén sajnálom, hogy a zsinaton használt 
szavaim némelyike a magyar katolikus társadalom
ban sértődést okozott, mert hiszen egész életemmel 
és közéleti szereplésemmel éppen a belső békét, a 
felekezetek közötti súrlódások, sérelmek és keserű
ségek kiküszöbölését, a nemzeti társadalom lelki har
móniáját kívántam és kívánom szolgálni.

Saját alapvető felfogásommal jöttem volna tehát 
ellentétbe, ha bármely kijelentésemmel azokat akar
tam volna megbántani, akiknek irányában a leg
nagyobb harmóniát kívánom szolgálni. Éppen ezért 
óhajtom a beszédem nyomán támadt ellentéteket 
megszüntetni és annak ellenére, hogy a velem' szem
ben gyakorolt kritikák egy részének hangja a békés 
szánaék meghiúsítására alkalmas volna —i a reverzális 
kérdésében saját egyházaméval azonos álláspontom
nak teljes fenntartása mellett kijelentem a vallásügyi 
miniszter úr előtt, hogyha szavaimmal akaratom el
lenére is a katolikus egyházat vagy éppen katolikus 
magyar testvéreimet megbántottam volna, úgy e 
talán félreértés előidézésére alkalmas és arra fel
használt szavaimat el nem hangzottaknak kérem 
tekinteni.«

Ezt a nyilatkozatot a katolikus egyház nevében 
a hercegprímás, az evangélikus egyház nevében Dr. 
báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő tudo
másul vette és ezzel mindkét részről a zsinaton el
hangzott és katolikus részről Sértésnek vett felszó
lalás ügye elintézést nyert.

Megnyugvással és örömmel állapítjuk meg, hogy 
nem lesz kultúrharc. Nem is kívántuk, nem is vet
tünk volna szívesen részt benne. Mi ugyan nem 
tartanánk szerencsétlenségnek azt, ha hitigazságain
kat a nyilvánosság előtt képviselnünk kellene és 
vallási kérdések mélyebben foglalkoztatnák az em
bereket, de mindenkivel egyetértünk abban, bogy 
a mai idők a keresztyénség minden tagozatát össze
fogásra, egyirányú munkára és közös védekezésre 
intik. Szívből kívánjuk tehát, hogy igazán legyen bé
kesség a magyar keresztyénség minden körében 
egyaránt.

*

EZ A BÉKESSÉG CSAK NÉVLEGES, — ezt is 
megmondjuk őszintén. Végleges és igazi békesség 
nincs addig, míg a reverzálisok kérdését megegye
zéssel el nem intézik. Százszor köthetnek békessé
get az egyházak vezetői és mindig hiába, ha ezer
szeres lehetősége, szüksége, sőt éppen parancsa van 
a reverzális-szerzéssel együtt járó naponkénti bé
kebontásnak.

*

Ml LESZ TEHÁT A REVERZALISOKKAL? Ezt 
kérdezzük katolikus testvéreinktől. És ezt kérdezzük 
az államtól. Ha a kormány most kötelességének 
érezte és teljesítette a kiegyenlítés létrehozását egy 
önmagától kirobbant jelenség ügyében, sokkal in
kább kellene teljesítenie az ilyen jelenségek tovább 
kísértő alapoka: a reverzális-szedés súlyos beteg

sége tekintetében.



1936. december 6. E V A N G É L I K U S  É L E T 365. oldal.

Erre — úgy látszik — van is remény. Páter 
Bangha Béla és D. Raffay Sándor ismeretes nyilat
kozatváltása, mely e kérdés körül mozgott és sok
ban hozzájárult a most megtörtént kiegyenlítéshez, 
megnyitotta ezt az utat. Történtek is azóta olyan 
nyilatkozatok, hogy a függő kérdéseket megértéssel 
el lehetne igazítani. Mi is készek vagyunk reá. És 
ha ebben a tekintetben megnyugtató megoldás jö
hetne létre, áldás lenne a sokat és szenvedélyesen 
támadott Sztranyavszky Sándor zsinati felszólalá
sából úgy a katolikusoknak, mint a protestánsoknak 
és rajtuk keresztül nemzetünknek . . .

*

A CSILLAGOS CIKKEK ÍRÓJA, Dr. Tápay-Szabó 
László, aki eléggé tüzes védelmezője a katolikus 
egyházi szempontoknak a nem éppen katolikusnak 
mondható Pesti Naplóban, igen érdekesen ír erről. 
Megállapítja, immár másodízben, hogy »a reverzá
lis nem katolikus dogma, — az új egyházi törvény- 
könyv kötelezővé teszi ugyan, de aki ezt alkotta, 
meg is változtathatja, ha jónak látja. Ez{ meg is 
fog történni, bár nem hamar, mert a katolicizmus 
mai korszelleme ragaszkodik a reverzálishoz.(?) Saj
nos, a nagy problémákat napirendről levétellel és 
hallgatással még nem lehet megoldani. . .  A reverzális 
ügye még nagyon sok tisztázást igényel a megoldás 
előtt, de a megoldás egg veggesvallású országban 
szükségesség és így nem is fog elmaradni.«. Érdem
ben teljesen igazat adunk a cikkírónak. Próbáljuk 
meg higgadtan és őszinte szándékkal. . .

*

ELFELEJTJÜK TEHÁT a béke kedvéért a sok 
szenvedélyes hangú és túlzó támadást. Mindenkinek 
el kell ismerni, hogy fegyelmezetten viselkedtünk. 
Nem gyengeségből, hanem igazunk tudatában, özön
löttek a reverzális nyomorúság okozta panaszkodá
sok a fővárosból is és vidékről is. Nem tesszük 
most közzé ezeket. Várjuk a békességet. Adja Isten, 
hogy megjöjjön és megmaradjon.

*

REFORMÁTUS TESTVÉREINK ez ügy egész fo
lyama alatt határozottan és félreérthetetlenül mellet
tünk állottak és álláspontjuk ugyanaz, ami a miénk; 
igazi békességnek és együttmunkálkodásnak a legna
gyobb és legelszomorítóbb akadálya a reverzális-kér- 
dés. A Református Élet és az ORLE. gyűlésén tett 
nyilatkozat mindenkit meggyőzhetett arról, hogy eb
ben a kérdésben is együttmaradunk továbbra is, 
sőt összetartozásunk még szorosabbá lett.

Üj könyvek.
Túróczy Zoltán: Oldott kéve Isten szérűjén. Győr, 

1936. 54 oldal.
Ha egyházát szerető evangélikus ember veszi 

kezébe a könyvet, örömmel lapozza és Olvassa: az 
ébredő egyház bizonyságtételei állanak előtte. Ha 
egyházunk körén kívül álló ember veszi kezébe a 
könyvet: félelemmel gondol arra, hogy az evangélium 
dinamikus erői milyen alkotásokra képesek. Csak 
ez az érzés lehet úrrá mindkét fajta olvasón.

Azok az elszomorító adatok, amelyek fajtánkról 
s hitünk hordozóiról itt megszólalnak, jelentéktele
nebbek a mi megítélésünk szerint, mint ahogyan az 
adatok összegyűjtője ebben az értékes füzetben 
megírta. Viszont öröm tudni és látni, hogy a könyv 
adatain felül való az a megmozdulás, amely egy
házunkat életre akarja kelteni. Az evangélium ha
talmának látható megerősödése ma már mindenki 
által észrevehető.

A mai ember pszihéjének az ilyenfajta könyv a 
legjobb olvasmány. Egyházunk érdekében is ez 
a legjobb propaganda eszköz. Hálásak vagyunk 
Túróczy Zoltánnak a könyv megírásáért és ki
adásáért.

*
Ernst Zur Nieden—Dr. Vető: Éneddel beszélgetek.

Schcltz Testvérek kiadása. Budapest, 1937. 163 oldal.
E könyvnek Németországban nagy sikere volt. 

Erről ott tanuló teológusaink személyes tapaszta
latokat gyújtottak s szinte a közhangulat kovetkezmé 
nye volt az, hogy a könyvet magyar nyelvre is le
fordítsák.

A könyv tartalma egy bölcs és evangéliumi lel
kipásztor lelkigondozása és annak eredményessége. 
Minden olyan kérdést elénk állít, amely valamennyi
ünknek személyes problémája is, de egyben lelki
gondozói problémája is volt s minden felvetett, 
vagy felmerülő kérdésben tökéletesen meggyőzte hall
gatóit és olvasóit.

Olyan könyv ez, amelyet ma el kell olvasni 
minden lelkésznek, minden pedagógusnak, minden 
szülőnek s aki megismerkedik e müvei, olyan kincset 
gyűjt önmagának, amelyért hálás lesz az írónak, a 
fordítónak s a kiadónak egyaránt.

Ez az abszolút értékes és jó könyv Dr. Vető 
Lajos szolnoki lelkészt új tehetségében állítja elénk. 
Azt merem állítani, hogy egyenesen hivatva van a 
legnehezebb művek fordítására. Amikor a könyvet 
németül olvastam s hallottam arról, hogy magyarra 
is lefordítják, előre sajnáltam azt, aki erre a hihe
tetlenül nehéz munkára vállalkozik. S ma örömmel 
állapítom meg, hogy Dr. Vető Lajos tökéletes munkát 
végzett.

Őszinte örömmel írom le, hogy a Schpltz Test
vérek könyvkiadó cég közönségünknek megadta azt 
a lehetőséget, hogy szeretteinek egy nagyon jó 
könyvet ajándékozhasson a karácsonyi ünnepekre.

*

Makkai Sándor: Holttenger. Budapest, Révai
kiadás. 1935. 405 oldal.

A ref. papnék karácsonyi gondját kevesbítő könyv 
A református lelkészek nem találnak a közelmúltban 
olyan könyvet, amely annyira érdekelné őket, mint 
ez a részben önéletrajzi résznek számító könyv.

A Holttenger, a Mezőség, melynek Virágos nevű 
községében református lelkész a mü hőse: Dr. Ka
tona László ref. lelkész s ami ott vele a háború fo
lyamán történik s ahogy ö átéli lelkészségének első 
három esztendejét, az bő anyagot szolgáltatott a 
könyv megírására.

Lelkészek! s a magyar protestantizmus lelkei meg
tanulhatják ebből a könyvből, hogy milyen gigászi 
vállalkozás fiatal lelkésznek munkája kezdete, nylyen 
a magyar falu, nemzetiségi területen hogy adódtak 
a faji problémák, Erdély tragédiája hogy kezdődött, 
milyen viszonyba kerül a falusiakat szerető lelkész 
az intelligenciával, mi egy járványos betegség a lel
kész átélésében, mennyi akadálya és nehézsége van 
egy lelkész házasságának s nem kevésbbé érdekes 
olvasni azt, hogy miképpen születik meg falusi lel
készek között az egyház megújítását célzó ébredési 
mozgalom s ezzel együtt hogyan született meg a 
magyar református lelkészek között az a baráti 
mozgalom, amely a mi egyházunkban is megismét
lődött.

Lehet, hogy Makkai a könyv írása közben eleve 
lemondott a nagyközönség mohó érdeklődésének 
megnyeréséről, amikor egy ilyen aktuális, de a kö
zönség leikétől mégis távol álló témát választott, 
a lelkészek azonban rendkívül hálásak lehetnek 
munkájáért. Nemcsak a papok, hanem az egyház- 
községi felügyelők, presbiterek s általában az egy 
házát szerető protestáns emberek haszonnal forgat
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hatják ezt a könyvet, mert benne sok olyan dolgot 
megtapasztalnak, amelyet jó, ha a jövendőben sem 
nélkülöznek.

A könyv 142. oldalán egy mesét olvasunk, amely
nek ez a címe: »Az Egyéniség Vára«. Azt hiszem, 
hogy Teológiánkon sokáig fognak erről beszélni a 
filozófiai és szisztematikai órakon.

*  i

Herczeg Ferenc: Pro Libertate.
Már a napisajtó eléggé méltatta ezt a könyvet 

s érthető okokból túl is értékelte, de azt nem mon
dotta el a könyvről, ami minket evangélikusokat ér
dekel. Csak három mondatot kapok ki a kétkötetes 
műből. ‘ /

Az I. kötet 11. oldalán írja/ s adja a kis Rákóczi 
Ferenc szájába ezt a mondást az író: »Igaz-e, hogy 
Imre bácsi öregapja lókupec volt Késmárkon?« Ä 
legújabb történeti munkák nem írnak hízelgőén Thö
köly Imréről, de azért egy kissé bosszantóan van ez 
a mondat megfogalmazva. Ha pedig ez tényleg teljes 
egészében megfelelne a valóságnak, tudni kell azt, 
hogy a 17. és 18. században más arisztokratáink is 
csináltak ilyen nagy karriereket.

A II. kötet 43. oldalán írja a haldokló Thököly 
jeleneténél, mikor egy baráttal beszélget: »Megvi
gasztalhatlak szent ember: Én a lutherista prédiká
torok fecsegésében sem hiszek.« Nem tudja senki 
sem ellenőrizni azt, hogy ez valóban így történt-e, 
nem is vitázunk felette. Aki ezt ma leírta, ezért bi
zonyosan vállalja á felelősséget.

A harmadik nem nagyon történethü megjegyzés 
pedig az, hogy Rákóczi hadseregének kilenctizedé 
kálvinista volt. Itt nyilvánvalóan elírta magát a 
szerző.

Nem csodálkoznánk e kitételek után azon, ha 
öntudatos evangélikus emberek meggondolnák azt, 
hogy járassák-e az Uj Idők-et, amelyben a regény 
először megjelent s amelynek Herczeg Ferenc a 
szerkesztője.

Dr. H• Gaudy László.

Miért nem ünnepelhetik 
a katolikusok október 31-ikét?

(Folytatás.)

Viszont 1529 után, amikor a török újra legyőzte 
a magyarságot, és megvetette lábát a magyar föl
dön, protestánsok és katolikusok egyaránt kívánják 
a török kiűzését. Luther azt akarja, hogy V. Károly 
50—60 ezer főnyi hadsereggel és ugyanennyi tar
talékkal induljon a török ellen, hogy Kelet-Európa 
magára hagyatva el ne pusztuljon. (U. o- III. 110.) 
Bizony Luther és a protestánsok éppen úgy szor
galmazták a török elleni háborút, mint a pápaság. 
(Legfeljebb pénzzel nem tudták támogatni, hiába 
»foglalták le a katolikus vagyonokat«.) Ez éppen 
olyan pont, ahol teljesen egységes volt a vallásilag 
megoszlott Európa. Rosszul szolgálja a testvériség 
ügyét, aki felekezeti érdekből még ezt a meglevő 
egységet is darabokra akarja törni.

Protestáns bűnül rovatik fel a cuius regio illius 
religio elve is. Vádoltatnak tehát prot. őseink azzal, 
hogy birtokaikon csak a protestantizmus terjedését 
tették lehetővé (26. 1.) a katolicizmust pedig el
nyomták. Köztudomású, hogy a cuius regio elv ti
pikusan középkori, mellyel letagadhatatlanul éltek 
mind a két oldalon. A katolikusok is, meg a pro
testánsok is. (Hóm.—Szekf. Magy. tört. IV. 100.) 
De nagy volt a különbség az elv alkalmazásában. 
A prot. főurak ilyen és ehhez hasonló rendeleteket 
adtak ki birtokaikon: »A mi birtokainkon levő szent

egyházakra szorgalmatos gondja legyen, hogy azok
ban mindenütt igaz keresztyén lelki tanítók legyenek, 
kik Istennek igéjét tisztán és igazán hirdessék és a 
szakramentumokat szolgáltassák. . .  A községet is 
reá kényszerítse, hogy Isten igéjének hallgatásában 
és tanulásában szorgalmasak legyenek.« (Thurzó Sza- 
niszló utasítása udvarbírájának. Fenti mü IV. 97.) 
Súlyosabb eset, amikor az evangélikus város nem 
engedi be falai közé a katolikus papot, a legsúlyo
sabb pedig az, amikor egyiket, másikat pár napra 
bebörtönzik. Kár volt tehát a protestáns főurakról 
azt állítani, hogy pusztán birtokéhségböl lettek pro
testánsokká. Aki jobban megvizsgálta a kérdést, így 
nyilatkozik róluk: »A legtöbb nagyúr, aki a protes
tantizmushoz állott, vallásos hévvel dolgozik »az új 
hit« terjesztésén, s magának is állandóan lelki szük
séglete lesz az »új hit« embereinek tanításával élni.« 
(U. o. III. 251.) Szöges ellentétül álljon itt, hogy a 
katolikus egyházi vagyont hogyan rabolta pl. a r. k 
Báthory nádor. (U. o- III. 244.)

Katolikus részről ellenben ágyukat szegeznek a 
kassai templomnak, (itt az állam a birtokos és ö al
kalmazza a cuius regio elvét), mert az evangélikus 
vallású város nem akarja átadni templomát Eger 
városából menekülni kénytelen Szuhay rk. püspök
nek. (U. o. III. 365.) A magyargyűlölö nagy kato
likus Kollonics érsek 1672-ben 1200 osztrák katona 
segítségével erőszakosan veszi el a protestáns vá
rosok templomait. (U. o. IV. 188.) Közben Erdély 
ben, amelynek protestáns jellege letagadhatatlan, a 
szabad vallásgyakorlat mellett döntenek. (U. o- III. 
264—265.)

A protestáns többség tehát úgy dolgozik, hogy 
lehetővé tegye a különböző vallásuak egymásmelleit 
élését. A katolikus többség viszont az államhatalom 
fegyveres erejével »térít«, hamis vádak alapján cí
meres bűnösök sorsára juttatott egy sereg protes
táns lelkipásztort, gályarabságra ítélve őket. A ke
gyetlen kínzások miatt közülük — Hóman—Szekfü 
szerint több —, valójában 12 halt mártír halált, 
(tehát nem egy, mint Bükéi állítja). A protestánsok 
ellen alkalmazott inkvizíció annyira ismert, hogy 
nem kell róla külön beszélni. —I A törvényekről szólva 
pedig a protestáns szellemben hozott törvények — 
mint a Bécsi béke I. artikulusa —, kimondják a 
szabad vallásgyakorlatot. (U. o- IV. 95.) A kato
likus szellemű törvények ellenben megsemmisítik a 
protestánsok vallásszabadságát (1691, 1701, 1731. tör
vények és rendeletek.). — Bizony kár volt a cuius 
regio elvet és az erőszakoskodásokat a tények is
merete nélkül protestáns bűnül felróni.

Megcsendül a protestantizmussal szemben a nem
zetiségi vád is. A polemikus írásdüh egyszerűen 
nemzetiségi egyházzá akar degradálni bennünket, ki
jelentve, hogy »saját akaratukból csak a németek 
és a tótok lettek protestánsokká Magyarországon.« 
(28. I.) A mi toliunk éppen olyan türelmes, mint 
szívünk. Nem nevezzük ezt történelemhamisításnak 
Csak egyetlen tényre mutatunk rá. A hajdúk, akiket 
Bocskay fogadott zsoldjába, kezdettől fogva pro
testánsok. (U. o. III. 372—73.) T. i. teljesen független 
emberek lévén, rájuk nem alkalmazhatták a cuius 
regio elvét. A reformáció után pedig nem igen lettek 
az emberek itt saját akaratukból katolikusok. — Itt 
említi Bilkei azt is, hogy a protestantizmus csak 
törökjárta területeken terjedt, a törökmentes terü
letek pedig katolikusok maradtak, őszintén kérem 
Bilkei Ferencet, máskor, ha tollat vesz kezébe, ne 
légből kapja állításait, mert így lépten-nyomon bla- 
málja magát. Többek között Vas megyét említi, mint 
olyan területet, ahol török hiányában nem gyökere
zett meg a protestantizmus. Nos, én Vas-megyében 
egész sor tősgyökeres magyar községet mutatok, 
ahol csak mutatóban, vagy kis számban találunk 
római katolikusokat. (Pl. Kissomlyó, Duka, stb;) — A 
török pedig nem gyűlölte a katolikust sem jobbár*, 
mint a protestánst, csak egy volt fontos neki, hogy 
adót fizessenek és időnként végigrabolhassa őket. 
A török hódította területen két okból terjedt a
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protestantizmus. 1. Mert a magyar reformátoroknak 
voft bátorságuk hozzá, hogy pogány területen Ls 
kockára tegyék életüket az evangéliumért. Tehát hi
vatástudatuk volt, ami hiányzott a XVI. századbeli 
római hitü papságból. 2. Nem volt katolikus felsőség, 
amely erőszakkal gátolta volna meg a protestantizmus 
terjedését. '  i t 1 I

Európai viszonylatra átmenve a hugenotta (fran
cia prot.) kérdésben is jellemző tájékozatlanságot 
mutat. A katolikus templomok lerombolása, katolikus 
papok gyilkolása, levágott fülük, stb., mind az ijesz- 
tegetö mumus gyermekmeséi. Könnyű ilyen regényt 
írni, s vele jóhiszemű lelkeket megrettenteni, de 
ha valaki új történeti tényeket fedez fel, az bizo
nyítsa is be azt. Mert a történettudomány röviden 
ezeket a tényeket ismeri: A gyenge akaratú IX. 
Károlyt rávette róm. kát. környezete, főleg anyja, 
Medici Katalin és a Guise-párt, hogy a hugenottákkal 
szemben erőszakkal lépjen fel. Medici Katalint senki 
sem akarta meggyilkolni, de ő orgyilkost fogadott 
a nagy befolyású hugenotta államférfi, Coligny 
ellen. Colignyt meg is sebesítették. Hamarosan meg
kezdődött ezután a hugenották tömeges mészárlása. 
A támadás, ha gondoltak is rá, készületlenül érte 
őket, tehát szó sem lehetett valamiféle hugenotta 
szervezkedésről. (Lavaisse—Rambaud: Histoire Ge
nerale V. 143—145.) S ez a kegyetlenkedés a hi
vatalos róm. kát. körökben a legnagyobb megelége
dést váltotta ki. A pápa pl. a győzelem örömére em
lékérmeket veretett. (Marczali: Világtörténelem. VIII. 
204.)

Az angliai eseményeknél megint a hamis mérle
gelés kerül elő. Amit protestánsnak nevezett embe
rek tettek, az a protestantizmus bűne; de arról nem 
akar beszélni, hogy ha kát. vezetőség ragadta ma
gához a hatalmat, akkor a protestánsokat üldözték 
tűzzel-vassal. Igazságtalan az ilyen mérlegelés. De 
hadd hivatkozzam én is arra ,a Maculay-ra, akit 
Bilkei idéz. VIII. Henrik nem volt prot. pápa, ellen
kezőleg, ő végig kát. ember maradt. A hét szentség 
védelmezéséért a pápától a »hitvédö« címet kapta, 
ö nem is hitelvileg, hanem felsőség tekintetében 
akart elszakadni Rómától. (Maculay: History of
England, Tauch. Ed. I. 46.) Angliában tehát ettől 
kezdve a kát. s prot. elnyomás váltogatták egymást, de 
az angolok ebben a kérdésben is tárgyilagosak. Meg
állapítják, hogy már nehéz lenne megmondani, váj
jon a reformációnak, vagy a katolicizmusnak tar
tozik-e többéi Anglia. (U. o. I. 48.) ök pusztán 
történeti szempontból nézik a kérdést és állítják, 
hogyha a katolicizmus jótékony hatással volt viszo
nyaikra, akkor a protestantizmus felmérhetetlen ál
dást jelentett a szigetországnak. (U. o- I. 46.)

Már csak Írországról beszélek. Ennél is, meg a 
hátralevőknél is ugyanaz az eset. Mese és történeti 
tévedések. A szerző eddig összetévesztette a feje
delmeket a pápákkal, (protestáns pápáknak nevezi a 
fejedelmeket), a predesztinációt a fatalizmussal, Co
lignyt Medici Katalinnal, a történelmi kutatást a ta
lálós játékkal, a 26-ik oldalon pedig összekeveri az 
ir szabadságharcot a vallásháborúkkal. (Ilyen alapon 
az olasz-abesszin konfliktus is vallásháborúnak ne
vezhető.) A tény az, hogy az ir szigeten folyó ke
gyetlen harcok nemzeti jellegűek voltak, csak Er
zsébet uralkodása alatt kaptak némi vallásos színe
zetet. Ettől eltekintve a vallási megkötöttség itt 
ismeretlen fogalom volt. (Id. mű II. 360.) A lakosság 
nem mint róm. kát. felekezet, hanem mint ir nemzet 
nyomatott el. (U. o- II. 359—61.) Ha figyelembe 
vesszük még azt, hogy az elnyomott írek ma is jó
formán 100'1 o-ig katolikusok, akkor ebben a kér
désben nem maradhat kétség.

A rendelkezésre álló hely szűk volta miatt a 
többi vádakra nem térhetünk ki. Röviden csak a 
protestantizmus nemzetnevelö hatására mutatok rá. 
Az egyház mindig élet- és erkölcsformáló erő az 
államban. Gondoljunk itt a teljesen katolikus Spanyol-, 
Franciaországra és Mexikóra és az 1919. évi magyar 
eseményekre, mindenütt trónra ült az istentagadás.

Azután nézzük meg a protestáns Angliát, Hollandiát, 
Svédországot, Norvégiát és a feltámadt finn népet, 
Dániát, mért nincs itt istentelenség? Az összeha
sonlítás megadja a feleletet. Ez felel egyben Bü
kéinek is, aki azt állítja, hogy »Luther ezen vallási 
elvei alapján sem a gyermeknevelést, sem a társa
dalmi rendet, sem az egységes állami életet nem 
lehet fenntartani.« (39. 1.) Ha a füzet számtalan, 
még érintetlenül hagyott pontja bárkinek aggodal
mat okoz, annak legnagyobb tárgyilagossággal meg
adjuk a megnyugtató feleletet. Sem nemzeti, sem 
vallási vádtól nem félünk. Mert evangélikusnak lenni 
kezdettől fogva azt jelenti, hogy a testté lett Ige 
a fundamentumunk, s csak azt tanítjuk, amit Jé
zustól és az apostoloktól vettünk. Egyházunk Isten 
kegyelméből beleépíttetett Jézus Anyaszentegyházá
ba. És magyarságunk? Protestáns mindig is azt je
lentette itt: magyar protestáns.

Hitünkért, egyházunkért és magyarságunkért helyt 
is állunk mindenkor. Bilkei zárószavában megcsendül 
a fenyegetés. Nem félünk tőle. Prédikáljuk és éljük 
Isten békességét. Ha újra máglyák és bitók integetnek 
felénk, mi sem leszünk rosszabbak vértanú őseinknél, 
helyünkön maradunk. Napról-napra hirdetjük a Jé 
zus Krisztust, ha életünket kérik érte, azt is oda
adjuk. Nem elvből, hanem Isten dicsőségére.

Őszintén mondom: nincs harag a szívünkben, se 
gyűlölet, se sajnálkozás, örömhírt mondunk helyette 
támadóinknak. Fáj nekik okt. 31-ike és könny foj
togatja torkukat? Ha igaz ez, örüljenek. Mert Isten 
igéje mindig megszomorítja a mi bűnös életünket. 
Most okt. 31 Isten prédikáló igéjévé változott! Ha 
őszinte a szomorúságuk, a Szentlélek munkája ez. 
Az Isten szerint való szomorúság pedig megtérést 
szerez. (II. Kor. 7:10.) <

Mórocz Sándor.
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A d v e n t  2-ik  v a s á r n a p j a .
Lukács ev. 21:25 -36.

Jobb világ után vágyik annyi ember. De ennek 
eljövetele nem történhet meg v-ált ozások nélkül. »Je
lek lesznek . . .« és akkor látni fogják az Emberfiát 
eljönni, mondja az Ige és csfak ki kell nyitni a sze
münket, hogy már most is lássuk ezeket.

A világ mássá lett azzal, hogy Jézus eljött 
egyszer, de ez a mássá levése, megújulása nem kö
vetkezik be egyszerre. Ehhez Neki újból el kell 
jönnie, de mi már addig is felfelé nézhetünk, és »fel
vidulhatunk, mert közeledik a szabadulásunk«.

Ugyanazok a jelek, amik a Krisztusvárók szá
mára örömöt jelentenek, megrettentik a közömbö
seket. Mert mindaz, amiben bízhattak, megrendül, 
hiszen Isten maga hozza teremtményeit bizonyta
lanságba, hogy újból a teremtőre irányítsa a figyel
met.

Az általános megrendülésben csak égy marad 
meg: a Teremtő és így testet öltött Legyen, az Ige. 
Jézus. Aki Reá néz, meg nem rendül »még, ha hegyek 
omlanának is a tenger közepébe«. Mert ezekből a 
jelekből látjuk azt, hogy beteljesedik Isten minden 
ígérete az ö Igéjéről és a benne bízókról.

■ — R zsinat harmadik ülésszaka december 7-én 
folytatja tanácskozását. Az egyházi törvénykezésről 
szóló VII. t.c. tárgyalásával hétfőn d. u. 4 órakor 
kezdődik az ülés. E törvénycikk végigtárgyalása elő
reláthatólag több napot vesz igénybe. Ezután az 
egyház missziói munkájáról szóló törvényjavaslat, a 
nyugdíj intézeti törvény és az alkotmányozó részben 
még függőben maradt néhány szakasz tárgyalása 
következik, amelyekkel a második olvasás véget is ér. 
Ez a munka összesen valószínűleg 4—5 napot igé-
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nyei s azután a zsinatot az egyeztetési munkák el
készültéig elnapolják, amivel a zsinat érdemleges 
munkája be is fog fejeződni.

— Az Országos Bethlen Gábor Szövetség előadás
sorozatában december 3-án a fasori református egy
ház tanácstermében D. Kapi Béla püspök tartott elő
adást »Luther Márton nemzetnevelő hatása Magyar- 
országon« címmel. Kifejtette a szép számú hallga
tóság előtt, hogy Luther nemzetnevelő hatása a 
vallási élet területén, a magyar nemzeti élet fejlődé
sében és az erkölcsi életben is világosan követhető 
és kimutatható. Előadása nagy hatást tett a hallgató
ságra.

— Halálozás. Szeszlér Hugó ny. főkapitányhe- 
lyettes, a pesti magyar egyház presbitere, a Prot. 
Orsz. Árvaegylet választmányi tagja 68 éves korá
ban elhunyt.

vitéz Péteri/ Aladár dr. hosszas szenvedés után 
56 éves korában elhunyt. Egyházi életünknek igen 
tevékeny és értékes tagja volt. Kezdve a pesti ma
gyar egyház presbiteri székétől, az egyetemes egyház 
jegyzői tisztéig minden fokon buzgón és fáradha
tatlanul vett részt az egyház életében. Korai eltávo
zása nagy veszteség szerető családjára és egyhá
zunkra is.

— Zongor Béla ünneplése. A körmendi gyülekezet 
meleg ünneplésben részesítette ádvent első vasár
napján lelkipásztorát: Zongor Bélát kormányfőtaná
csossá történt kinevezése alkalmából. Az istentisz
telet után a gyülekezeti ház nagytermében Kluge 
Pál felügyelő felolvasta D. Kapi Béla püspöknek a 
kitüntetett esperes-lelkészt üdvözlő leiratát, majd köz
vetlen szavakban üdvözölte az egész egyházközség 
nevében Zongor Bélát, ki 19 évi körmendi lelkipásztori 
működése alatt általános tiszteletet és szeretetet vívott 
ki és a legnehezebb időkben tanúsított férfias maga
tartásával sok veszélytől megóvta a gyülekezetét. 
Somogyi Béla a tanítói kar s a vasi közép egyház- 
megyei Tanítóegyesület köszöntését tolmácsolta, Lu- 
káts Árpádné a Nőegylet, Herczeg Piroska a Leány
egyesület, Sárkány Ferenc az Ifjúsági egyesület és 
énekkar részéről, végül a missziói gyermekszövetség 
és iskolásgyermekek nevében Somogyi M. köszön
tötte Zongor Bélát. Az ünnepelt ádventi beszédének 
alapigéjével válaszolt az üdvözlésekre, elhárítva ma- 
gától az érdemeket s köszöntve az üdvözlőket, mint 
munkatársait, akik segítették egyházépítő munkájá
ban. Híveit arra intette, hogy legyenek buzgó, ösz- 
szetartó és imádkozó gyülekezetté.

— A pestmegyei felső egyházmegyei lelkészegye
sület december 4-én értekezletet tartott, melynek 
előadói Zászkaliczky Pál, Margócsy István, Mezey 
József és Mayer Pál lelkészek voltak.

— Az Országos Luther Szövetség elhatározta, 
hogy Bilkei F. plébánosnak a felekezeti békességet 
igazán nem szolgáló röpiratára Mórocz Sándor fő
városi vallástanár által írt és lapunkban közölt vá
laszából különlenyomatot ad ki. Ezt a helyi Luther 
Szövetségeknek megküldi. Rendelések lapunk szer
kesztőségéhez is küldhetők.

— A Dunántúli Keresztyén Énekeskönyv az eddi
ginek felenagyságában ú. n. miniatűr kiadásban is 
megjelent. A nagyon szép kiállítású, kicsiny és köny- 
nyen zsebben hordható könyvecske, mely természe
tesen az összes énekeket tartalmazza, kötés szerint 4 
pengő 80 fillértől kezdődőleg a könyvkereskedésekben 
kapható. Föbizományos Kókai Lajos, IV., Kamer- 
mayer Károly-u. 3.

—- „Trianoni zsoltárok" címen Petrovics Pál bu
dafoki lelkész 70 oldalra terjedő csinos kiállítású 
könyvecskét adott ki. Leginkább bibliai sóhajoknak 
lehetne jellemezni, mert minden versében, mely csak 
pár sorból áll, egy-egy bibliai helyet alkalmaz nem
zetünk mai szomorú helyzetére. Ára 60 fillér, jö
vedelme a budafoki ev. templom javára szolgál.

— »Istené vagyok« címmei jelenik meg az evang. 
egyház tanítását kérdés-felelet alakjában tárgyaló 
kis füzet. Szerkesztette: Sztehlo Gábor. Ára előfize
tésben jan. 10-ig 30, fillér, később 40 fillér. Meg
rendelhető a Harangszó szerkesztőségében. Győr.

— »Krisztus a királyunk« címmel, mint az Egye
temes Egyház által engedélyezett tankönyv, kon
firmációi káté jelenik meg. Szerkesztette Sztehlo 
Gábor. Ára előfizetésben január 10-ig 30, később 
40 fillér. Megrendelhető a Harangszó szerkesztősé
gében, Győr.

— A Mennyei Jelenések könyvére nem jött be any- 
nyi megrendelés, hogy a (könyv kiadásának anyagi ter
heit vállalhatnám. Még egyszer felhívom minden bib
liaolvasónak figyelmét erre az értékes írásmagya
rázatra s kérem, hogy december 31-ig rendelje meg. 
Ha addig sem kapok elég megrendelést, le kell 
mondanom a könyv kiadásáról. Előfizetéseket egye
lőre nem kérek. Az egész mű ára 5.50 P- lesz, ame
lyet azonban két részletben is lehet fizetni, február
ban 3 pengőt, áprilisban 2.50 pengőt. Címem: özv. 
Vargha Gyuláné, Budapest, II., Keleti Károly-u. 33-

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- ós haracg- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve’ •

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek.
Fordította Dr. Vető Lajos. Ära P 2-80 

Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX. 
Ferenc-körút 19—21., és minden jobb könyvkeres

kedésben.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert. 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani.

János ev. 4:47—54-
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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K iadja az
ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG

EGYH ÁZT ÁRSADALM I, 
KULTURÁLIS ÉS B EL M ISSZ IÓ I, 

EGYHÁZPO LITIKAI H ETILAP.' 

A sz e r k e sz té sé r t fe le lő s :  

K E M É N Y  L A J O S .

M egje len ik  m inden  vasárn ap . 

E LŐ FIZ ET É SI ÁRA:
E g ész  év re  4.40, fé lé v r e  2.20 p en gő .

P o sta i csek k  szá m a : 20.412. 

F e le lő s  k iad ó: Dr. FRITZ LÁSZLÓ .
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Két heti szünet után december 7-én to
vább folytatta a zsinat a november elején meg
kezdett munkát. Első nap a törvénykezési ja
vaslat került tárgyalásra. A Dr. báró Radván- 
szky Albert és I). Geduly Henrik elnöklete 
alatt folyt ülésen Dr. Vladár Gábor kúriai 
tanácselnök, az igazságügyminisztérium tör
vény előkészítő osztályának főnöke hosszabb 
előadói beszédben ismertette a törvénycikk ke
retei között érvényesült alapelveket. Ismer
tette a közigazgatás és törvénykezés szétválasz
tása, a jogegység megóvása, az egyházközségi 
bíráskodás s a lelkészi becsületszék törvénybeik
tatása indokait, végül a legmagasabb egyházi 
tisztviselők fegyelmi ügyeire felállítandó külön 
fegyelmi bíróság és a református egyházzal 
felmerülhető vitás kérdések eldöntésére tervbe 
vett közös bíróság szervezésének kérdését. A 
megindult általános vita főként az egyházköz
ségi bíráskodás bevezetése körül, továbbá a 
lelkészi becsületszék körül folyt; e vitákban 
1). Rafíay Sándor, Dr. Pesthy Pál, Dr. Mikler 
Károly, Dr. Berzsenyi Jenő, Dr. Polner Ödön. 
Dr. Rásó Lajos, Dr. Benczúr Vilmos, Szebe- 
rényi Lajos, Túróczy Zoltán, Dr. Zsedénvi 
Béla, Kemény Lajos vettek részt. A törvény- 
javaslat általánosságban való elfogadása után 
bizottsági munka kezdődött, mely Dr. Pesthy 
Pál elnöklete alatt két napon át folyt. E bi
zottsági munka alapján kezdődött meg a rész
letes tárgyalás, melynek első napján az egy
házközségi bíráskodás intézményének beveze
tése ellen Dr. Zsedényi Béla, Dr. Polner Ödön

és Szeberényi Lajos, mellette Mihályi Sándor. 
Dr. Pesthy Pál, Dr. Deák János szólalt fel 
és ugyancsak mellette szólalt fel D. Kapi Béla. 
A zsinat végül 7 szavazat ellen az összes sza
vazatokkal elfogadta az egyházközségi bírás
kodásbevezetését, így az egyházközségekben az 
egyházhoz való hűség tekintetében egyház- 
községi bíróság, a különböző közigazgatási fo
kozatokon a fegyelmi és közigazgatási ügyek
ben törvényszék és részben, mint külön bíróság 
fog működni. A további szakaszok tárgyalá
sánál, valamint harmadik napon a bírósági 
eljárások szabályozásánál sok érdekes és ma
gas színvonalú felszólalás történt, melyben a 
már említett zsinati tagokon kívül résztvettek 
Kovács Andor, Duszik Lajos, Csatáry Elek. 
Zongór Béla, Mihalovics Samu, Egyed Ala
dár, Di-. Mohácsy Lajos és mások.

Harmadik nap a törvénykezési javaslat 
még hátra lévő szakaszait tárgyalták és záró 
határozatok között a szakaszokat kiegészítették 
a lelkészi becsületszék intézményével. Ez a 
kérdés újból nagy vitát keltett, végül azonban 
egyértelmüleg lett törvénny.

Az új intézmény célja, hogy ápolja, erő
sítse és védelmezze a kari becsületet, szelle
met és a lelkészi hivatást. A becsületszók bí
rálat tárgyává teheti a magyar evangélikus 
lelkészegyesület tagjainak a kari becsületbe, 
a kari szellembe és a lelkészi hivatásba ütköző 
cselekedeteit. A tagokat bírói fegyelmi eljárás 
nélkül a kari becsület és szellem megtartására 
bírhatja. Ha az eljárás eredménytelen marad,

A ZSINAT 
T Ö R V É N Y A L K O T Ó  M U N K Á J A :
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az illető lelkészt az egyesület tagjai közül ki* 
zárhatja. Fegyelm i eljárás indítására indít
ványt tehet.

Negyedik napon a szövegegyeztető bi
zottság megalakulásáról tettek jelentést. A bi
zottság elnökévé választotta Dr. Polner Ödön. 
helyettes elnökké Dr. Vladár Gábor, előadóvá 
Kemény Lajos, jegyzővé Dr. Bánkúti Dezső 
bizottsági tagot. A bizottság előterjesztése alap
ján a zsinat összhangba hozta a második tö r
vénycikk 51. §-át és a régi egyházi alkotmány 
156. §-át, ami lényegben az egyházi és világi 
elemnek az egyetemes egyház életében való 
egyensúlyának sokat vitatott kérdését és an 
nak elintézését jelenti. Ennek megfelelően a 
zsinat a 60-ik §. után új fejezetet állított be 
és szavazott meg. Ennek címe: Az egyház 
lelki életének az irányítása. »A lelki élet egye
temes és egységes irányítását — az egyetemes 
közgyűlés elé terjesztendő jelentés kötelezett
sége mellett — a hivatalánál fogva legidősebb 
püspök végzi. Ez az egyetemes és egységes 
jellegű irányítás a püspökök közreműködé
sével és egyetértésével nyer m egállapítást s 
nem érinti az egyházkerületek püspökeinek az 
egyházkerületek különleges lelki szükségletei
ből folyó munkáját.«

Ezután a nyugdíjintézet törvénybe ik ta
tására vonatkozó szakaszt tárgyalta  és fogadta 
el a zsinat, majd az egyház missziói m unká
járól szóló törvényjavaslat következett. Ezt a 
nagyjelentőségű javaslatot D. Kapi Béla püs
pök nagyszabású beszédben ajánlotta elfoga
dásra, hogy a missziói munkát az egyház, 
mint Krisztusnak az egyházhoz intézett paran 
csát az egyháznak törvényekben szabályozott, 
feladatai közé sorolja. A missziói munka az 
egyház saját tagjainak lelki építésére, öntu
datának erősítésére, a keresztyén társadalom 
bajainak gyógyítására, és a nem keresztyén 
népeknek Krisztushoz vezetésére vonatkozik. D. 
Kapi Béla püspök beszédét e szavakkal végezte 
be: »A reformáció jelszavához, hogy miénk a 
hit, fűzzük hozzá e szavakat, miénk a szeretet, 
és miénk a szolgálat.« Ezután a zsinat m egál
lapította a gyám intézet új nevét ekképen: »Ma
gyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyám- 
intézet«. Végül a külföldi honos evangéliku
soknak m agyarországi ingatlanaik utáni adóz
tatásának kérdését és a reformátusokkal közös 
különbíróság felállítását szavazták meg. A zsi
nat D. Geduly Henrik egyházi elnök hálaadó 
imájával végződött a harm adik ülésszak 17-ik 
ülésnapján. Most még a megszavazott törvé
nyek egyeztetésének gondos m unkája követ
kezik és a harm adszori olvasásra előrelátha
tóan január második felében kerül a sor. A 
zsinat eddig végzett m unkájának m éltatására 
természetesen még részletesen fogunk vissza
térni, de m ár most meg kell állapítanunk, hogy 
az elnökség fáradságos m unkáját nagy körül
tekintéssel és bölcseséggel végezte, az elő
adók valamennyien, különösen Dr. Mikler K á
roly, Dr. Vladár Gábor és Dr. Bánkúti Dezső

nagy szolgálatokat tettek a zsinat törvényal
kotásában. A jegyzői kar nehéz m unkáját Zon- 
gor Béla, Németh Károly és Dr. H. Gaudy 
László önfeíáldozóan végezték.

Jubiláló énekeskönyvünk hibái.
Jubileumokra az embereket és intézményeket fel 

szokták ékesíteni. Huszonöt év óta becsülettel szol
gáló Dunántúli Énekeskönyvünkkel ellenkezőleg bán
tak el. Amióta az új liturgia és az itt vagy oitt ké
szülő új énekeskönyv szóbakerült, ahol csak tehe
tik, ütnek egyet rajta. A becsmérlők versenyében 
egy fiatal tudós nyerte el a pálmát. Ez felsorolja, 
hogy költészeti, liturgikai és dogmatikai szempontból 
mily sok és nagy a könyv hibájía s kimondja végül: 
»Inkább érdemelné címül Teremtőben és Gondviselés
ben hívők énekei, mint Keresztyén Énekeskönyv.« 
Pápisták közül is csak a falusiak mernék könyvünktől 
a Keresztyén nevet megtagadni. D. Bancsó Antal 
jeles dogmatikusunk még él a vétkes szerkesztők 
közül, nem tudom, mit szól hozzá. Ez a bírálat 
úgy látszik, az új lutheránus fiatalok erőpróbája 
volt a Keresztyén Igazság című új folyóiratban, 
melynek cikkeit a szerkesztők előre megbeszélik és 
átnézik. Vigyázni kell és más hangon beszélni. Az 
öregek is tudtak valamit, hosszabb idő óta ismerik 
és szeretik Luthert. Nemrégiben is az öregebb, hig
gadt lelkészeknek kellett közbelépni, hogy azt az 
általános felháborodást, melyet a Kér. Igazságban 
megjelent cikk a tanítók között keltett, lecsende
sítsék.

Énekeskönyvünk szerkesztő bizottságából Bancsón 
kívül még csak én élek. És úgy érzem, hogy az 
elhalt munkatársak, Sántha Károly, Kapi Gyula, 
Zábrák Dénes és Vojtkó Pál nevében is szólnom kell. 
Én szólok, mert a könyvnek felhányt sok hibájában 
éppen én vagyok a főbünös. Mint pusztavámi lelkész, 
még 1893-ban, én indítványoztam az új énekesköny
vet. az alapelveket a kerület megbízásából én írtam 
össze. Az általam évek óta gyűjtött anyag átnézé
sével kezdte munkáját a bizottság. Szószerint is én 
voltam az előadó, mert amit hoztam és előadtam, 
azt bíráltuk a heti gyűléseken. A négy próbáfüzetet 
én szerkesztettem, ezek előszavában az utasítást a 
munkatársaknak a dallamokra vonatkozólag is én 
adtam, Sánthával, Csengeyvel én leveleztem, több 
hiányzó éneket lefordítottam. Az anyag elrendezését, 
a beosztást, a sajtó alá rendezést és korrektúrát én 
végeztem. Az új könyv elé tájékoztató Előszót is 
én írtam. A bizottság legtöbbször szó nélkül vagy 
kevés igazítással hagyta jóvá előterjesztéseimet. A 
dallamok kiválasztásában is Kapi Gyulának segéd
keztem. És 18 évi hűséges, kitarót munkánk jutalmául 
most azt kellett jiallanom: a könyv nem érdemli meg 
a Keresztyén nevet.

Már az első kiadáskor, 1911-ben volt egy-két 
érdekelt, kinek nem kellett a könyv s engem tettek 
felelőssé, hogy megjelent. Felmondták a barátságot, 
leveleimre nem válaszoltak s ócsárolták a könyvet, 
amint csak lehetett. Beadvány került az egyetemes 
bizottság elé, hogy Dunántúl fizesse meg az egye
temes bizottság költségeit, mert ő akadályozta meg 
az egyetemes énekeskönyvet. Ezt nem csak Gyurátz 
elnök fogadta felháborodással. Én vártam, tűrtem. 
Semmiféle határozat a könyvet kötelezővé, (miként 
a reformátusoknál) nálunk nem tette. A maga erejéből 
hódított a kerület határain kívül is. 25 év alatt 28 
kiadást ért meg. Olyan teológusok bírálták elisme
réssel, mint a pozsonyi D. Pröhle Henrik. Több lel
kész köszönte hozzám írt levélben külön a felvett szép 
régi és új dallamokat is. Csak a napokban vígasz
talt régi jó barátom, idősb Jánossy Lajos azzal, 
hogy báró Prónay Dezső egyet, felügyelő az ő hal

latára mondta: »Most végre van egy jó énekesköny-
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vünk, amelyből kedvvel énekelhetünk«. Pedig a báró 
úr nem osztogatta könnyen az elismerést. Csengey 
Gusztáv az egyetemes bizottságban azt indítványozta, 
hogy a dunántúlit fogadják el egyetemes énekes
könyvnek és Sztehlo Gerő helyeselte. Maga Dunántúl 
ezt Tranosciusra való tekintettel nem kívánta. Én 
is sokféle munkáim között azért adok hálát Istennek 
legforróbban, hogy énekéskönyvünk szerkesztésében 
résztvehettem, mert ezzel gyakorlati téren közvet
lenül tehettem szolgálatot szeretett egyházamnak. 
Ez a könyv a szívemhez nőtt és Gyurátz is szerette.

Restelem, hogy a magam ügyvédjének kell len
nem. De senki más az erős vádakra nem felölt. 
Pedig tudom, hogy sokan helytelenítették. Mindenki 
a hibáról beszél, az értékéről senki. A divatba jött 
becsmérlésekkel szemben szinte bátorság kellett hoz
zá, hogy Hamar Gyula igazgató, tanügyi főtanácsos 
elismeréssel emlékezett meg énekeskönyvünk jubi
leumáról. D. Kapi Béla püspök is Évi Jelentésében 
a könyv jubileumáról szólva, felsorolja az ellene 
emelt vádakat és meri állítani: »Az énekeskönyv 
sokféle hiányossága ellenére ma is képvisel egyházi 
és egyházköltészeti értékeket.« Bizony azt is meg le
het állapítani, hogy 25 év alatt ennél jobb nem ké
szült és a 145 pályázó között az Erős vár dunántúli 
fordításánál jobbat nem találtak. Bartos Pál, a 
szarvasi énekeskönyv szerkesztője, akinek e téren 
bö tapasztalata van, a dunántúliból 411 éneket (tehát 
több, mint a kétharmadát) tartotta a felvételre ér
demesnek. És ő mondta: »Kár az új dunántúli éne
keskönyv anyagát minduntalan súlyos bírálattal il
letnünk, amikor annak értékmagasságával már csak 
azért is meg lehetünk elégedve, mert ennek az éne
keskönyvnek a szintjénél feljebb vinni énekeink nagy 
részét nem tudjuk«.

A könyv gyengéit, hibáit én is jól ismerem. D. 
Kapi Béla püspök már 4—5 év előtt kérdezett meg, 
nem volna-e jó a könyvet átnézni és javított kiadás
ban közrebocsátani. Igennel válaszoltam s nyomban 
négyoldalas levélben közöltem észrevételeimet. De 
oly goromba és igazságtalan elbánást, mint amilyent 
d Keresztyén Igazság cikkírója tanúsított, soha sem 
érdemelt. D. Kapi püspök Függelékkel fogja a 
könyv hiányait pótolni.

Válaszomat az egyes súlyosabb vádakra legyen 
szabad a jövő számban közölnöm.

Már szinte a hivatalos stílusba is belekerültek 
az énekeskönyvünket becsmérlő jelzők. A győri esp. 
lelkészi értekezlet 1935. márc. 13. ülésén megütkö
zését fejezte ki és jegyzőkönyvileg kifogásolta azt 
a hangot, amelyen a MELL leírta a használatban 
levő énekeskönyvröl emlékezik. »Csak szövegköny
veink vannak több-kevesebb formátlansággal s ékes 
és éktelen rímekkel, stb.«

Vető Lajos dr. is a Lelkipásztorban állítja, 
hogy énekeink akadályozzák a vallásos élmény létre
jöttét. »A tótoknak, németeknek megvan a maguk 
gyönyörű, gazdag énekeskönyve. A legjobb magyar 
énekeskönyv, a dunántúli is tele van olyan énekekkel, 
amelyek homlokegyenest ellenkeznek a válláslé- 
lektani követelményekkel. A racionalizmus, pietizmus 
vagy a korlátolt orthodoxia termékeiből áll. Alig 
van énekünk, melyet egy mai közepes műveltségű 
ember elejétől végig idegenkedés nélkül tudna el
olvasni. Idejemúlt kifejezései fejtörést okoznak. A 
legtöbb éneken érzik a dilettantizmus és a fordítás 
szaga, a mondvacsinált költöiség és az elavultság.« 
Ennyi idézet elég. A tót és a német mind jó poéta, 
a magyar Sztáraytól kezdve Aáchs Mihály, Kis János, 
Székács, Torkos, Csengey és Sántháig mind rossz, 
elavult. Nem volt vallásos élményük. Igazán csoda, 
hogy ilyen rossz könyvben mégis talált Vető dr. 
énekverset, mely »nagyszerűen összefoglalja a vallá
sos alaptapasztalás értelmi s érzelmi oldalát.« Schulek 
Tibor pedig a Kér. Igazság cikkében éppen ezt a 
népünknek oly kedves éneket (Isten felséges ado
mánya) találta a racionalizmus legvétkesebb ter
mékének. i

Ifjabb Jánossy Lajos dr. liturgikai tanulmányá

ban (170. 1.) röviden végez könyvünkkel: »Természe
tesen az 1911-ben megjelent Keresztyén énekeskönyv 
is a magyar liturgikus élet teljes pusztulását mu
tatja.« Sajnos, 25 év előtt még nem tudtuk, hogy az 
egyetemes gyűlés majd a rövidebb vagy hosszabb 
liturgiát teszi-e kötelezővé és graduate, halleluja, 
pszalmódia, vagy litánia kell-e majd több a ma
gyarnak.

Paulik János is, a készülő szarvasi énekeskönyvet 
bírálva, inkább a dunántúlit támadja. Kevesli a Tra- 
nosciusból átvett dallamot. Kapi Gyula igazgató 
Kirchner Eleket és engem egy külön délutánra hívott 
magához s a Gaál Mihály és Paulik János által aján
lott tót dallamokat harmóniumon eljátszván, amit 
zeneileg szépnek és történeti becsűnek találtunk, azt 
átvettük. Van is Tranosciustól a tótból átvett elég 
dallam és szöveg. A magyar énekkincsekböl Tra- 
noscius csak egyetlen egyet tartott méltónak, hogy 
tótra fordítsa. (Vietorisznál 913. sz.) 
f Folytatjuk.) ' D. Paijr Sándor.

A jegyesek kötelességei.
Szemelvény Dr. H. Gaudy László: »Házassági káté« 

című művéből.

1. A házasságkötés előtt álló evangélikus 
férfi vagy nő először lelkészét keresse fel, 
aki m egadja néki az útm utatásokat és seg ít
ségére van egyházi és állampolgári kérdé
seik tisztázásában. Ez a kötelezettség abban 
az esetben is fennáll, ha az esketésről m ár 
eleve úgy döntött, hogy azt nem az evangélikus 
templomban köti meg.

2 . A lelkésznél való jelentkezés után a 
jegyesek az anyakönyvi hivatalt keresik fel. 
Az anyakönyvi hivatal a bem utatott okmá
nyok alapján feljegyzi neveiket s adataikat, 
az illetékes lelkészi hivatalhoz utasítja  őket, 
de a rra  is figyelmezteti a házasulandókat, 
amennyiben vegyes vallásúak, hogy a házas
ság megkötése előtt joguk van egyességet köt
ni bárm elyik egyház javára. Nem szabad azon
ban az anyakönyvvezetőnek a jegyespárt egyik 
egyház javára sem befolyásolni vagy tanácsot 
adni. Ezt mi nem is kérjük az anyakönyvve- 
zetőtől akkor sem, ha az evangélikus, — de 
a katolikus egyház javára szóló befolyásolást 
sem hallgathatjuk meg, mert az is éppen úgy 
jogtalan.

3 . A hivatalos bejegyzés után, vegyes 
házasság esetén, rendszerint megkezdődik vagy 
a menyasszony, vagy a vőlegény családja ré 
széről a rábeszélés, hogy adjon reverzálist a 
katolikus egyház javára. Jó l jegyezze meg az 
evangélikus fél, hogy ezzel konfirmációi hű
ségfogadalmát m egszegi. gyávaságot és gyenge
séget tanúsít, Krisztus tiszta evangéliumának 
egyházát elárulja és m egkárosítja, családi élete 
és születendő gyerm ekei békességét veszélyez
teti. Ebben a szorongatott helyzetben hithűség 
a kötelessége és alkudozás nélküli határo 
zottság.

4. Ha nem sikerül az evangélikus házas
felet e ltártorítan i hithűségétől, akkor bizonyo
san azt a tanácsot kapja, hogy m indkét fél 
templomában esküdjenek meg. Az evangélikus
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félnek tudnia kell, hogy csak egy  esküvő van s 
ha a béke kedvéért esetleg mégis kettős esküvő
be kényszerítik, jól vigyázzon, hogy a házassági 
tanúsítványt az evangélikus lelkészi hivatalnak 
adja át. Előfordul az is, hogy az evangélikus 
templomban megkötött házasság után, m ár a 
házasság ideje alatt a nem evangélikus fél 
papi tanácsra azt ajánlja, hogy mint házas
felek mégegyszer áldassák meg frigyüket. Nem 
is kell hangsúlyoznunk, hogy ez teljesen el
lenkezik a keresztyén ember életfelfogásával, 
azonfelül abba a szégyenteljes látszatba viszi, 
m intha addigi házasélete törvénytelen és tisz
tességtelen lett volna.

5 . Az evangélikus fél hasson oda, hogy 
a jegyesség alatt állandóan együtt vegyenek 
részt istentiszteleteinken. Ha mind a ketten 
evangélikusok, ezt még inkább meg kell tenni, 
hogy egymás hite által megerősödve készül
jenek a házasságra; ha másvallású a jegyespár, 
ez a rendelkezés azért kötelező, hogy leendő 
élettársa az ő hitét is megismerje.

6. Amennyiben a nem evangélikus fél 
önként hajlandó egyházunk javára  m egegye
zést adni, ezt mindkét család jelenlétében be
csületes nyíltsággal beszéljék meg s úgy h a 
tározzák el, hogy em iatt a házaséletben később 
szem rehányás vagy viszály ne lehessen.

7. Az evangélikus fél önmagával és le
endő élettársával szemben is érezze köteles
ségének, hogy amint hitbeli tisztasággal ké
szül a házasságra, ugyanúgy testi tisztasággal 
készüljön fel a rra  s ezért vesse m agát alá 
orvosi vizsgálatnak.

8. Az evangélikus fél leendő élettársával 
szemben feltételként anyagi követelést ne tá 
masszon, m ert a családi élet boldogsága nem 
ezen nyugszik, viszont jövendőjét ne kösse le 
olyan anyagi clkötelezésekre, melyek teljesítése 
később bizonytalan és terhes lehet.

9 . ügy  készüljön házasságára, hogy es
küvője után új élet kezdődik. Olyan kötelességei 
lesznek hitvesével, gyermekeivel szemben, 
amelyek érdekében teljesen el kell szakadnia 
addigi élete tévedéseitől vagy könnyelműsé
geitől. Házassága tisztaságát, lelki békességét 
s az egymás iránti kitartó szeretetet így éri el.

10. Megkötendő házasságára végül úgy 
gondoljon, hogy azzal semmiképpen nem sza
kadhat. el egyházától. Sőt élje családi életét 
abban a meggyőződésben, hogy házasságát egy
házához való hűsége, Isten igéjének hallgatása 
és m egtartása, tehát komoly keresztyén élet 
teszi boldoggá, felbonthatatlanná és ' békéssé - 
gessé. Házasságkötése után is egyháza m arad 
a leghívebb barátja, akihez minden lelki k é r
désben bizalommal fordulhat s aki földi élete 
kérdésein felül az örökélet útjain tudja ve
zetgetni és bátorítani.

Keresi az ember Istent mindenfelé; aki 
azonban Öt nem a Krisztusban keresi, nem 
találja meg sehol. \Luther.

Az Erős vár fordítása.
Egymásután jelennek meg Luther hatal

mas dalának fordításai. Legutóbb Dómján Elek 
lendületes, magyaros, szépen folyó fordítása , 
majd Pazár Istváné , amely még folyamatosabb, 
egyöntetűbb és közvetlenebb. Ezeknek a fordí
tásoknak még Tietorisz pompás fordításával 
szemben is vannak jó oldalai. íg y  például el
vetik azt a német-es képet, hogy az ördög 
»elnyeli« a világot.

Van azonban Dómján fordításának sar
kalatos hibája. Erről ö nem tehet. Annak ide
jén . mikor a fordításra pályázatot hir

dettek, magyarázó jegyzeteket adtak hozzá és 
ez a magyarázó) jegyzet a z t  mondja. hogy a 
versszak első négy sora jam bikus, a rákövet
kező három sor troeheus, azután megint jam- 
bus i sorok következnek.

Ez tévedés. Az egész versszak trocheusi. 
Am it a magyarázó jegyzet jambusi sornak né
ze tt. az trocheusi sor, elől egy  »A uftakP -tal. 
Am i a német verselésben gyakori. Nálunk 
ritkább, de azért van néhány remek példája, 
íg y  Petőfinek  »Szeptember végém  című kői
déin énye.

E nnek az állításomnak bizonyítására elég, 
ha arra hivatkozom, hogy a német szöveg 
minden sora egyszótagú szóval kezdődik, mert 
az »A uftakt« természete így  kívánja. Petőfi 
versében is az egytagú szók vezetnek a sor 
elején. Ha tehát tovább folyik a fordító munka, 
ezt nem szabad elfelejteni.

Még vannak tisztázásra váró kérdések.
Legelőször is az ének első sora. Arról 

nem is kell vitatkozni, hogy az általánosan 
használt sor magyartalan. »H mi Istenünk«, 
ezt nem mondja a magyar ember. Ha már a 
főnéven van a birtokos rag, nem tesz még 
elébe birtokos névmást. De ezzel szemben áll 
a hagyomány, am inek nagy a súlya. Azért né
zetem  szerint ezt az első sort nem kell meg
változtatni, bár így magyarosabb volna: A z  
Isten nékünk sziklavár.

Nem szabad elfelejteni, hogy a 1 6 . század 
egyházi énekei a népdalból terem tették meg 
az egyházi dalt. Németországban a németből, 
Franciaországban a franciából. Luther éneke 
is kom oly , mélyen lírai népdal forma és egé
szen bizonyosan nem gondolt dogmatikai m eg
állapításokra, mikor megírta. De mert a lelke 
tele volt a vallási vitáik kérdéseivel, azt, amit 
legsarkalatosabbnak vélt, önkénytelenül is ki- 
jezte dalában. Szíve szólt és a naiv szív  egy
szerű nyelvén kell szólni annak, aki nekünk  
el akarja mondani, amit Luther érzett. Ebben 
Pazár fordítását látom a legsikerültebbnek.

Az egyes versek fordításában helyes, hogy 
áltáléiban elmaradt a Zebaot. A  magyar evan- 
gélikusság inkább hajlik az új, m int az Ószö
vetség felé. A z Ószövetség harcos Istene he
lye tt , inkább a név tartalmát adják.

A harmadik versszak befejező sorában
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nem lehet a szó mellett kicsinyítő képző. 
Nem csak azért. mert nem magyaros. hátiéin 
azért se, mert a német szövegben a Wärt lein 
nem a szót akarja kicsinyíteni, hanem azt 
akarja k ife jezn i. hogy az Isten igéjéből a leg
kisebb szó is elég arra. hogy letörje a világ 
urát.

A negyedik' versszak azután a legtömö
rebb. leglendületesebb, de egyúttal a legné
metebb. Azért a legnyugodtabb lélekkel le 
lehel mondani szószerint való fordításáról.

A magyar és német kifejezésm ód közöli 
ugyanis szélsőséges különbségek . vannak. A 
magyar a határozol/ világosság nyelve. Ezért 
szereti a főnevet. Ez a józanság magyarázza, 
hogy a magyar nyelv az egyesszámot hasz
nálja és az igeragozásba ti a jelentő módot. A 
német ellenben szívesen burkolózik elvontsá
gokba. Főnév helyett használja ia m elléknevet, 
ami határozatlanabb. Az igeragozásban a ha
tározatlanság iránt való előszeretete abbéd is 
látszik, hogy a feltételes módot szereti és van 
is hozzá egy sereg módbeli segítő igéje.

Így  teljesen át kel! önteni az ilyen so
rokat is: »Und wenn die W elt voll Teufel 
war .  End w o l l t  uns gar verschlingen. Es 
s o l l  uns doch gelingen .«

A legerősebben áll előttünk: ez a kérdés 
a negyedik versszak elején. Ez az első há
rom verssor a német népköltés egyszerű, szinte 
játékos bájával és lírai burkoltságával nem 
fordítható szószerint m agyarra. Az a fordí
tás. am ely leghívebben követi az eredeti szavát, 
legmesszebb esik az eredetinek érzelmi tar
talmától és hatásától.

Hamvas József.

A társadalom elgépiesítése.
Igen, ma a gépek korát éljük. Az emberi 

őrével takarékoskodunk, miért is azt ott. ahol 
csak lehet, kíméljük. Az emberi m unkát géppel 
végeztetjük el. Az embernek inkább csak a gép 
helyes kezelése a tulajdonképpeni hivatása. 
Nem csoda tehát, ha egyébként végzett m un
kája is gépies, azaz megszokottságon alapuló 
lesz. amelyből többé-kevésbbé vagy sokszor 
egészen hiányzik a lélek. Többnyire tehát a 
megúnás közönye vesz erőt rajta és csak élet
ösztöne sugallatára, vagyis szükségből dolgozik.

A léleknek azonban egészen különálló, 
sajátos törvényei vannak, amelyeknek be nem 
tartása működését ideig-óráig elzsibbasztja 
ugyan, ha azonban öntudatra ébred, jogait is 
annál erélyesebben követeli. Mivel pedig eh 
hez hivatásának gyakorlása közben alkalma 
alig nyílik, öntudatának bizonyítására hiva
tásán kívül igyekszik teret találni. Kétségtelen, 
hogy vágya, .hite, akarata  utat tör valahol és 
valamikor, ekkor azonban összeütközésbe kerül 
a megélhetésért küzdő anyagi emberrel és 
ennek gyarló földi alkotásaival.

Az igy kifejlődött küzdelem legtöbbször 
váltakozó szerencsével folyik. Hol az anyagi 
ember van felül, megélhetési igényei kielégülést 
nyervén, hol pedig lelkének öröktől fogva és 
örökké tartó  jussa diadalmaskodik. Minden 
attól függ, hogy mi nagyobb az emberben, 
lelki vagy anyagi igénye, illetve ereje-e. Azt 
hiszem, hogy ez az utóbbi, t. i. az anyagi igény 

érdemetlenül bár. de nagyobb szerepet 
játszik az emberi életben. Az anyagi megél
hetés, jólét valami közvetlenül tapasztalható 
érzés, ellentétben a lelkivel, amelynek lényege, 
eredményei nem nyilatkoznak m égolyán  szem
beszökő módon. A jellem tulajdonképpen e két 
tényezőnek egymással szemben kifejtett küz
delméből alakul ki.

így van ez az egyes ember életében, azon
ban a társadalom életében másképpen alakul. 
Más az egyes lélek, más a tömeglélek. Az 
egyes legfeljebb önm agáért felelős. És a tö
m egéit talán senki sem? De igen, a tömegért 
mindnyájan, közösen vagyunk felelősek. Igaz 
hogy ez homályos m eghatározás, amely mögé 
el lehetne bújni, ha... lelkiismeret nem volna. 
A közös felelősségérzetet ez a lelkiismeretesség 
ébresztgeti. l)e mikor ez a lelkiismeretesség 
is a különböző keresztyén és nem keresztyén 
életfelfogásban — hogy világnézetekről ne 
beszéljek — gyökeredzik! Aat pedig tapasz
talnunk kell, hogy a közvetlen, szellemi érin t
kezés és a gyors közlekedés világában 
a népek jeliemén felépülő, illetve abból táp 
lálkozó életfelfogások egym ásrahatása is be
hatói)!) lévén, a lelkiismeretésség fogalma még 
tágabb, még ruganyosabb lesz. És a szabad 
versenynek sokszor a kíméletlenségig m egnyil
vánuló hatása, amelynek a lelki ism eret elhall
gattatásában olyan fontos szelepe van, még 
többet árt.

A társadalom nak eme nagy életharcában 
nézetem szerint csak két megoldás lehetséges, 
még pedig vagy a lelki, erkölcsi, társadalmi és 
esztétikai életben is az egyeduralm at megho
nosítani, vagy pedig az em lített területeken 
uralkodó felfogásokat külön-külön, sőt egym ás
sal is összehangolva, azokat a gyakorlati élet 
szám ára m egvalósíthatókká tenni. Mind a ket
tőnek a teljes sikere a végtelenségben van. De 
melyik megoldás mégis a jobbik?

Az egyeduralmi megoldás egy, a tökéle
tességet eml>eri fogalmak szerint erősen m eg
közelítő egyénen múlik. Addig tehát, amíg 
ilyen vagy ehhez hasonló bebizonyítottál« nincs, 
erről beszélni nem lehet. M arad a másik meg
oldás a  maga ólomlábakon járó részletsike
reivel.

Amíg az egyeduralmi, vagy legalább is 
részben egyeduralmi törekvések sok érdemes 
embert ném aságra, visszavonulásra kárhoztat
nak, addig a másik emberben az erők össze
mérése az az eljárás, amely végeredményben 
a helyesebb megoldás kijegecesedését idézi elő. 
Ez is sok küzdelemmel járó, hosszantartó e l
járás, amely alatt itt is sok érdemes kiesik
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idő előtt a küzdelemből, de természetes úton, 
legalább a siker reményének tudatában, míg 
az egyeduralom idején a legtöbb a küzdelem 
és a siker reményének önkéntes feladásával. 
Ez azonban legtöbbször az elfáradásnak a kóros 
jele, amelynek az a vége, hogy mindig többen 
vonulnak vissza a közügyektől, ezeket tehát 
mind' kevesebben és — sajnos — sokszor 
mind’ kevesebb hozzáértéssel is intézik.

Különösen nálunk fontos ez, ahol ezt az 
elkedvetlenedést olyan gyakran tapasztaljuk, 
így adunk alkalmat és módot a javíthatatlan 
középszerűségnek a közügyek intézésére. De 
ez talán még jó, mert ha nem is viszi azt előre, 
de legalább nem ront rajta. Egy helyben ta- 
pogatása legalább a haladás látszatát kelti. 
Egv másik — és talán gyakoribb — megoldás, 
mikor a felmerülő kérdéseket és nehéz tá r 
sadalmi feladatokat bizonyos megkönnyebbü
léssel hárítják  át az államra, amely rideg lii- 
vatalszellemével valamelyes gépies megoldást 
alkalmaz. Micsoda ez más, m int szellemi nem
zetrontás, útegyengetés az elgépiesedéshez?

Vájjon nem fenyeget-e hasonló veszély 
egyházi intézményeink építése körül? Az a 
bomlasztó szellem, amely falait ostromolja, nem 
ütött-e m ár eddig is keskeny rést azokon? 
Itt elsősorban a hitetlenség az, amely bomlaszt. 
Vigyázzunk, hogy ennek szelleme fel ne üsse 
ismét a fejét, annál kevésbbé hódítsa meg 
egyházunk erődövének leginkább előretolt, el
szigetelt bástyáit.

Az Országos Luther Szövetség fe ladata : 
ezeken a bástyákon őrtállni.

Nem szabad neki a legigénytelenebbnek 
látszó, de evangélikus egyházunkkal szoros 
kapcsolatban álló bárminemű kérdésben a ké
nyelmesebb elodázó vagy lerázó álláspontot 
elfoglalni csak azért, m ert ez a pillanatnyi ne
hézségeken könnyebben átsegít. Ezt eddig sem 
tette.

Az egyháznak pedig, elsősorban lelkészeik 
jó példája nyomán hithű jellem eket kell nevelni 
tudnia. A társadalom  elgépiesedésének m eg
akadályozása ezen múlik. Vigyázzunk, mert ha 
e téren engedékenyek vagyunk, ezt a hanyag
ságot egyházi térre is könnyen átvihetjük. ügy 
érzem, hogy itt még különösen sok a tennivaló 
nálunk. Az a bizonyos túlzott szabadelvű gon
dolkodás, amely annyira jellemez bennünket, 
külső és nagy tapintattal párosult meggyőző- 
déses, vagyis lelki fegyelem nélkül csak bom
laszt. Egyházunk belső élete ezért hagy olyan 
sok kívánnivalót fenn még most is. A sok 
reverzálisadásnak ez az igazi oka. — Hűsé
günkben nem vagyunk hajthatatlanok és eb
ben az állhatatosságban kitartók.

Az Országos Luther Szövetség legyen 
hatalm as őrtornya az egyháznak, amelyből fél
tékenyen őrködő és élesen bíráló szemével 
mindent meglát, veszély idején pedig az áll
hatatos hűség vigyázó fényszórójával minden 
gyanús jelenségre idejekorán rávilágít.

Ne engedje evangélikus társadalm unkat

elgépiesíteni. Leheljen abba tántoríthatatlan 
evangélikus szellemet és megalkuvást nem tűrő 
evangélikus öntudatot oda is, ahova a szónok 
hangja m ár nem hallatszik el, vagy azt nem 
akarják meghallani.

Az ilyen szellem és öntudat az elgépiesítés 
leghathatósabb ellenszere, a lendületes egy
házépítés — fejlődés és — megerősödésnek 
pedig egyedüli záloga és biztosítéka.

vitéz nagym egyeri N agy Károly.

„Lelkiismereti házasság.“
A Pesti Napló csillagos cikkeinek írója a 

december 8-iki számban az angol király is
m eretes házassági problémájáról ír és e cik
kében a következő, bizonyára sokak előtt egé
szen új dologgal gazdagítja a katolikus egyház 
házassági gyakorlatára vonatkozó ismereteket. 
Szószerint a következőket írja :

»Abban az esetben, ha az angol király 
katolikus lenne, rendkívül egyszerű lenne h á 
zasságának kérdése; ugyanis a király úgyne
vezett »lelkiismereti« házasságot köthetne (ter
mészetesen nem egy elvált nővel, hanem ha- 
jadonnal vagy özveggyel).

Előfordul az életben, hogy az embert a 
lelkiismerete házasságkötésre sarkallja, de a 
házasságnak valami nagy akadálya van, amely 
akadály nem egyházjogi természetű. P ' Idául 
a felek között »történt valami«, talán  gyerm eket 
is várnak, de a férj társadalm i vagy hivatali 
állása miatt nagy baj lenne belőle, ha a házas
ságkötésről a világ tudna. Az ilyen esetben 
a fél engedélyt kér a püspökétől arra , hogy ti
tokban köthessen házasságot lelkiismerete meg
nyugtatására. Ha a püspök m egadta az en
gedélyt, az illetékes plébános a legnagyobb 
diszkrécióval összeadja a feleket, de a házas
ságkötést nem írja be a plébánia anyaköny
vébe, hanem a püspök írja  be egy erre a 
célra szolgáló titkos könyvbe, ügy  a püspök, 
mint a plébános köteles az ilyen házasságot a 
legnagyobb titokként kezelni.

Miután a polgári törvények szerint csak a 
polgári házasság után lehet egyházi házasságot 
kötni, az ilyen lelkiismereti házasságot az 
állam természetesen nem ismeri el, s a papot, 
ki az esketést végezte, meg is büntetné, ha 
tudna a dologról a világi hatóság.

Nem gyakran ugyan, de előfordulnak ilyen 
titkos házasságok M agyarországon is. Több
nyire katonatiszt a férj, aki nyilvános házas
ságot nem köthetett, m ert például nem volt 
kaució, vagy a házasságkötést a katonaság nem 
engedélyezte volna. Ha az ilyen esetben a tiszt 
titkos házasságot kötött egy nővel, súlyos 
szolgálati vétséget, követ el; de legalább m eg
nyugtatta a lelkiism eretét azzal, hogy válasz
tottja őneki nem szeretője, hanem egyházi ál
dással hozzáadott felesége, — bár ezt a körül
ményt, legalább egyelőre, titokban kell tartani.
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A lelkiismereti házasság- intézménye bi
zonyíték amellett, hogy a katolikus egyház 
nem is olyan nagyon távol áll az élettől, mint 
a világ hiszi.«

Nagyon sok mondanivalónk volna erről 
a titkos -házasságról, ha éppen most nem »csen
desebb helyzetben« volnánk a felekezeti békes
ség kedvéért. Most tehát nem is mondunk 
véleményt erről a kérdésről más vonatkozás
ban, mint a m agyar állam törvényeivel való 
összefüggésében. Nyilvánvaló, hogy polgári h á 
zasság nélkül kötött bármilyen egyházi házas
ság érvénytelen, sőt annak egyházi megkötése 
m iatt a lelkész az 1894:X X X I. te. 123. §-a sze- 
í int ezer K-ig és két hónapig terjedhető fog
házzal büntetendő. Jókora bátorság kell, hogy 
ezeket egy erre a célra szolgáló titkos könyv
ben anyakönyvezik. Másik megjegyzésünk az, 
hogy a katolikus egyházban gyakorolt ez a 
lelkiismereti házasság nehezen használható a n 
nak igazolására, hogy ime, a katolikus egyház 
nem is áll olyan távol az élettől, m int a világ 
hiszi. Ha nem állana távol tőle, akkor m eg
látná, nem tagadná és orvosolná — nem egy
néhány súlyos helyzetbe jutott hívének a há
zasságkötéssel kapcsolatban felm erült lelki 
gyötrelmeit, hanem a reverzális-követelés és 
a polgárilag megkötött vegyes házasság m iatt 
gyötrelmekbe sodort milliónyi hívének baját. 
E gészen  érthete tlen , hogy tö rvényesen  m eg  
nem  kötö tt házassá gokat va lam ely  egyház tör
vén yesn ek  kezeljen , a törvényesen  m egkö tő ite
ke t pedig ugyanaz az eg yh á z tö rvén y te len n ek  
és ágyasságnak m inősítse. R endezn i kell, ren 
dezni ke ll és újra rendezni ke ll ezt a kérdést.

„A templomalap javára.“
A »Keresztyén Igazság« decemberi számában, 

fenti cím alatt, egy magát megnevezni nem akaró 
krónikás tollából kritika jelent meg az »R-i« új 
evangélikus templom modelljéről.

Mivel nincsen semmi rejtegetni valónk, nyíltan 
bevalljuk,hogy rólunk van szó, a rákospalotai egyház 
templomépitéséröl és minden szégyenkezés nélkül 
vetjük le inkognitónkat, mi szegény külvárosi gyü
lekezet!

Mivel pedig természetszerűleg meg vagyunk győ
ződve arról, hogy a szokatlan hangú bírálatot el- 
lenjegyzö monogramm mögött csak szakképzett, nagy 
gyakorlattal bíró és tisztes korú építőművész állhat, 
akinek joga lehet esetleg éles bírálatot mondani a 
tárgyilagosság keretein belül, — nem tartjuk ildo
mosnak, hogy szakkérdésekben vitába szálljunk a 
vészharangot kongatóval.

Ezzel szemben meg akarjuk nyugtatni a kon- 
gatót, hogy nem felelőtlen propagandáról, nem is 
szélhámoskodásról van szó, hanem tényleges és va
lóságos építésről, annyira, hogy a »székesegyház - 
paródiának« az alapfalai már állanak is, anélkül, 
hogy a kongatásra megingott volna alatta a föld! 
és ha Isten megsegíti gyülekezetünket, az egész 
templom is fel fog épülni és gyülekezetünknek egyet
len tagja sem lesz, aki szégyenlené magát miatta!

De gustibus non est disputandum, — mondja a 
régi jó közmondás. A mi gyülekezetünk sok kiváló 
és modern terv közül egyhangúan fogadta el a ki
vitelezendő tervet, amelyet ugyancsak szakképzett

műépítészek bíráltak felü l. . .  és csodák-csodája. 
egyikük sem olvasta fejünkre az ízléstelenség vádját! 
Köszönet a kongatónak azért, hogy mégj ö is elismeri, 
hogy a szóbanforgó modell építészeti szempontból 
sem különösebb gyönyörűséget, sem különösebb visz- 
szatetszést nem ébreszt a szemlélőben. . .  A túlmé
retezéstől pedig ne féljen. A kupolától sem. Attól 
sem, hogy' talán a templom stílusa vegyesnek mond
ható. Tudjuk azt, hogy kő, tégla és habarcs kom
binációjából a gótika, a román, a barokk, a renais
sance stílusok évszázadok ízlését kiálló kő költe
ményeket alkottak . .. Azután jött a vasbeton, ez az új 
és modern anyag, ami egyenes vonalaival és hatal
mas síkjaival tört be az építészet szent műhe
lyébe . .. Arra a mi külvárosi gyülekezetünk nem 
is gondolhatott, hogy műemlékkel vegye fel a ver
senyt . . .  de ízlése tiltakozott az ellen is, hogy a 
modern építészet jelszava alatt felhőkarcolót, gyárat, 
vagy mezihelyiséget ábrázoló skatulyát fogadjon el 
templomául. Mi úgy gondoljuk, illetve hisszük, hogy 
klasszicizáló stílusunkban szerencsés megoldással 
szelídül össze a modern vonal, a modern vasbeton
szerkezet, egy régi, szép keresztyén templomformával 
És azt is hisszük, hogy az evangélikus liturgiának 
is teljesen megfelel a templom centrális megoldása . .. 
sokkal, de sokkal inkább, mint a hajós, vagy egyéb 
rendszer . . .  És az akusztika . . .  Istenem, mondhat
nánk azt is, hogy a technika mindent legyőző szá
zadában élünk . . .  És a négy tornyot is a fejünkhöz 
vágják . .. Csöndesen, szelíden megjegyezhetnénk azt 
is, hogy ez a négy torony már igazán a stílushoz ta r
tozik . .. hogy kettő közüle csupán dekoráció, min
den szerkezeti megterhelés és túlméretezés nélkül, 
a másik kettő pedig, természeténél fogva sem drá
gább, mint egy hatalmas, középen elhelyezett és az 
egész templomszerkezetet hordó torony-óriás.

Dixi et salvavi animam meam.
Ha pedig mégis úgy volna, amit hinni sem aka

runk, hogy a krónikás nem szakképzett, tisztes korú 
és nagy gyakorlattal bíró művész, hanem fiatal papi 
ember, akkor szeretettel arra kérjük, máskor fékezze 
meg a temperamentumát, válogassa meg a szavait, 
mert ezt a hangot: »ízléstelen, nevetséges és
megbotránkoztató« jelzőivel együtt kénytelenek va
gyunk a leghatározottabban visszautasítani! Fontolja 
meg a krónikás, hogy cikke nem bírálat volt, 
aminek tisztelettel állunk elibe, hanem becsületsér
tések halmaza, amiért gyülekezetünk világi vezetői
nek, akik önzetlenül végzik évtizedek óta egyházépítő 
munkájukat — elégtétel jár. Hisszük, hogy felszólalá
sunk után ezt az elégtételt meg is fogják kapni!

Profile Sándor.
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A d v e n t  3-ik  va s á r n a p j a .
Máté ev. 11:2—W-

»Te vagy-é az eljövendő, vagy mást várjunk?« 
kérdezzük, mert gyakran képzeljük másnak Jézust, 
mint aki valóban. Betegeket gyógyítónak, halotta
kat feltámasztanak. Pedig ő  nem csupán azért jött, 
hogy a vakok lássanak, a süketek halljanak, hanem 
azért is, hogy a szegényeknek evangélium hirdettes- 
sék. »Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a bű
nösöket megváltsa, akik közül első vagyok én.«

Azok, akik csupán jelnek vélik öt, mint Ke
resztelő Jánost, aki valóban az ö  jele volt, vagy 
azokat, akik ma az ö  jelenlétének tanúbizonyságai, 
azok csupán felületesen önmagukból indulnak ki és 
az emberi ész szerint ítélnek. De ha Keresztelő János, 
nem csu/xüi jel volt és ezt már akkor hirdette 
Jézus, akkor ma sem lehet így gondolkodni Jézusról. 
Avagy mit látni mentek a templomokba? Szépen 
szóló' embereket? Vagy igehirdetőket? Emberien böl
cseiken őket, szépen beszélőket vagy Krisztustanukat?
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h m  a szépen beszélők az emberek palotáiban élnek, 
de nem az Isten házában.

Az Ige hirdetői, a már itt járt El jövendőről 
szólók köuetek csapán, Isten küldöttei, átkészítök. 
Nem azért, hogy Jézus azon jöjjön, mert neki nin
csen szüksége emberi segítségre, hanem hogy figyel
meztessenek arra, hogy Jézus jön.

— Bauhofer György az első budai evangélikus 
lelkész most 130 éve született Sopronban, 1806 nov. 
30-án. A »Soproni Hírlap« nov. 18-iki számában 
figyelemreméltó cikk jelent meg Dr. Thirring Gusztáv 
tollából ilyen címmel: »Egy eltűnt régi ház em
lékezetére«. Ugyanis a csodálatosan fejlődé édes szép 
Sopron városáoan régóta nélkülöztek egy új utcát, 
mely az emlékezetes és érdekes Városkerületet össze
kapcsolhatta a kedves Papréttel. Ezért kellett azt a 
Várkerületen 66. sz. alatt volt igen régi házát is 
lebontani, amelyben egészen megbízható szájhagyo
mány szerint a derék Bauhofer György született. 
i udvalevőleg a Szentgyörgy utcában volt régebben 
az evangélikus népiskola, úgyhogy igen rövid úton 
tudta ezt megközelíteni a nagytehetségü gyerm:k- 
ifjú, akiről Thirring Gusztáv szóról-szóra a követ
kezőket írja :Bauhoíer György fiatal korában Kis 
János püspök szeretett káplánja volt, utóbb somorjai 
lelkész lett, 1844-ben pedig Mária Dorottya herceg
asszony budavári lelkésznek hívta meg; ezen tisz
tében halt meg 1864 július 14-én. Bauhofer alapí
totta meg a pesti protestáns árvaházat és 1854-ben 
Berlinben kiadta (bár névtelenül) Geschichte der 
evangelischen Kirche in Ungarn című nagy egyház
történeti munkáját, mely ugyanazon évben angol 
fordításban is megjelent. A hazai művelődés ezen 
jeles harcosának emléke — írja a tudós Thirring 
Gusztáv — nem szabad, hogy elvesszen ennek a ház
nak eltűnésével, melyhez az ő ifjúságának emlékei 
fűződnek. Hisszük és reméljük, hogy az ő tisztelői 
módot Jognak találni arra, hogy Bauhofer György 
emléke megfelelő módon megörökíttessék. Dr. P. J.

— Äz Országos Református Lelkészegyesület, 
ORLE, új elnöke Ravasz László dr. püspök lett.

— Hatvan. A nőegyesület dec. 6-án kézimunka
kiállítást rendezett. A vasárnapi iskolások pedig 
jólsikerült gyermekelőadást tartottak, amelyneík a ren
dezéséért és betanításáért Filcsik Márta és Ferik 
Ilona vasárnapi iskola vezetőket illeti dicséret. A 
vásár és az előadás tiszta jövedelmét a szegények 
karácsonyi felsegélyezésére fordítják. — Az ádventi 
előadások sorrendje: 1. Advent: Eljövetel-—Várás.
Kühn Ernő. 2. Mit várunk mi Krisztustól? vitéz 
Sréter Ferenc. 3. Mit vár tőlünk Krisztus? Kendeh- 
Kirchknopf György. 4. Mit hoz nekünk Krisztus? 
Jávor Pál.

— Üj adminisztrátor. D. Kapi Béla püspök Dr. 
Bányai Béla várpalotai segédlelkészt december 1-től 
várpalotai adminisztrátorrá nevezte ki.

— Segélelkészáthelyezés. D. Kapi Béla püspök 
Lehel László segédlelkészt visszahelyezte Bábolnára, 
Weltleer Ödönt Bonyhádra, Jakab Sándort Enyingre, 
Sümegi Istvánt Kaposvárról Szentantalfára, Zongor 
Endrét Szentantalfáról Vésére, Lakatos Györgyöt Vé
sőről Celldömölkre, Váczi Dezsőt Celldömölkről Ka
posvárra helyezte segédlelkésznek.

— Cegléd. A Luther Szövetség november 28-án 
gazdag műsorú estét rendezett.

— Lelkészavatás. D. Geduly Henrik tiszakerületi 
püspök december 6-án lelkésszé avatta Krecsák Kál
mán végzett teológust.

— Tanítóválasztás. A tényői leánygyülekezet Hajas 
Gyulát választotta egyhangúlag levitatanítójává.

— Szórvány-gondozó lelkészek figyelmébe! Szór- 
ványgondozó lelkészeknek sok gondot okoz az 
énekeskönyvek kiszállítása a szórványokba s ugyan
onnan való hazahozatala istentiszteletek alkalmából. 
Szekéren énekeskönyveink tönkremennek, kerékpáron,

vonaton való szállítás utazás alkalmával nehézkes. 
Ezt elkerülendő, a Csanád—Csongrádi egyházmegye 22 
énekből (dunántúli), egy esti és reggeli imából álló 
énekesfüzetet adott ki a szórványok számára. Csupán 
annyi füzet jelent meg, amennyit a nevezett egyház
megye egyházai megrendeltek. A szedés azonban még 
együtt van a nyomdában. Amennyiben a szórvány
gondozó lelkészek közül kívánna valaki rendelést 
eszközölni, úgy a füzetek számának megjelölésével 
tégy füzet ára 15 fillér) az alábbi címre küldje meg
rendelését postafordultával: Evang. Lelkészi Hivatal 
— Battonya, Csanád megye. — Egy héten belül a 
pénz előzetes megküldése mellett a füzeteket szál
lítjuk.

— Értesítés. A fogságból szabadulok lelki és 
anyagi gondozása sokunk szívére ránehezedett. Az 
ilyen irányban működő intézmények és mozgalmak 
munkájának megerősítésére december 8-ára szakér
tekezletet hívtunk össze. Az volt a reménységünk, 
hogy a mai helyzet gondos tanulmányozásával de
cember 8-ig elkészülünk. Kiderült azonban, hogy ez 
a munka hosszabb időt igényel. Tudatjuk tehát, hogy 
a tervezett szakértekezletet későbbi időre halászi
juk. Az időpontról majd idejében értesítést küld 
az értekezlet szervező-bizottsága.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETÉT?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat,
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és haraig- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve!

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek.
Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2.80 

Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX. 
Ferenc-körút 19—21., és minden jobb könyvkeres

kedésben.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. 

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz
ért vehet arany ékszert. 
ezüst tárgyakat és pontos 
órát. Jöjjön választani. 

János ev. 4:47—54-
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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A KIRÁLY S Z Ü L E T É S E .
Advent az Isten országának minden évben 

visszatérő követe. Azt hirdeti, hogy Isten or
szága itt van ebben a világban és ennek az 
országnak a királya a Betlehemben jászolba 
fektetett és a Golgotán tövissel megkoronázott 
Krisztus. Minden ádveutben Krisztus király
ságáról van tehát szó.

Az evangéliumi keresztyénség számára ez 
a fogalom nem új, sem pedig újból felfedezett, 
hanem kezdettől fogva benne van. Krisztusnak 
kell uralkodnia a világban, az egyházban és a 
szívekben, — ezt a protestantizmus minden 
változtatás nélkül mindig hirdette és követelte, 
örömmel látjuk, hogy ebben mindjobban egyek 
lesznek a keresztyén felekezetek és örömmel 
reménykedünk abban is, hogy éppen Krisztus 
királyságának egyenlően való hangsúlyozása 
fogja lehetségessé tenni a keresztyén feleke
zetek egymás iránti megbecsülésének és közös 
feladatai egymás melletti végzésének a meg
könnyítését. Ez a mai ádvent különösen alkal
mas arra, hogy ebben a tekintetben egységes 
hang és egységes fáradozás legyen minden 
keresztyén egyházban. Szerfelett nagy erők 
szorítják arra a Krisztus hívőket, hogy hagy
janak fel az egymás elleni harcolásokkal és 
egyesítsék erejüket minden olyan mozgalom 
ellen, mely Krisztus királyságát támadni és 
kisebbíteni akarja. Úgy is ítéljük meg a hely
zetet, hogy a lelkek mélyén meg van erre a 
szándék jóval erőisebben, mint ahogy külsőleg 
megnyilvánul. Egyelőre még nem tudják egyik 
oldalon sem levetkezni és abbahagyni az örök 
vitatkozást arról, hogy ki kezdi és ki foly
tatja a vitatkozásokat és fel-fel lángol hol itt, 
hol ott a régi hang, —. de minden komoly 
keresztyén őszintén szeretné, ha Krisztus or

szágának uralkodó királya, a Krisztus, egy 
sorba állítaná egyházait, annak tagjait és e 
nehéz idők haszna és tanulsága az egymáshoz 
való közeledésben mutatkoznék meg. Talán 
nem csalódunk akkor, ha a reverzálisok és ve
gyes házasságok kérdésében a közelmúltban 
lefolyt túlheves és mértéken felüli csatazaj meg- 
csendesedésének főokát is abban látjuk, hogy 
senki nem vehetné magára annak a felelős
ségét, hogy egymásra utalt fegyvertársak egy
más ellen támadjanak az ellenség örömére és 
győzedelmére. . .

Az egész világnak szól az ádventi szózat: 
Imhol jő neked a re királyod. Isten maga jelenti 
ki, hogy e világban a királyi hatalmat a gol
gotái királynak adta. Mennél zűrzavarosabb
nak látjuk e földi világot, önmagát emésztő 
küzdelmeit, annál Inkább érezzük és valljuk, 
hogy Krisztus királyságának győzelméért kell 
harcolnunk, azt kell elősegítenünk és ádvent- 
nek a tanítását ebből a szempontból is segít
ségnek és jelentőségteljesnek kell becsülnünk.

A keresztyén embernek minden ádvent, min
den karácsony a mennybe visszatért Krisztus 
közöttünk való lelki országlásáról beszél. Előbb- 
utóbb mindenkinek kitetszik az életéből, de 
valamilyen módon öntudatosan és határozottan 
ki is kell nyilvánítania: mellette van-e vagy 
ellene? Elfogadja-e Krisztust királyának, aki 
uralkodni akar felette azért, mert előbb áldo
zatul adta magát és szolgált érette. Elfogad
ja-e királyának, hogy érezhesse Megváltójá
nak? Mert ebben van az Ö királyságának cso
dálatossága: akik Őt szeretik, azokat Ő már 
előbb szerette és mire mi magunkat odaadjuk 
Neki, Ö már előbb magát érettünk adta...

*
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Jubiláló éneskeskönyvünk 
hibái.

fFolytatás.)

Zenei ellenmondásokat is talál Paulik a köny
vünkben. A két példát már harmadszor veti sze
münkre és pedig szónoki lendülettel. A 142. számú 
Györy Vilmos ismert szép éneke: »Napja boldog 
szent örömnek.« Ha ezt a dallama miatt elhagyjuk, 
még nagyobb lett volna Paulik felháborodása. Az a 
dallam (Az Istennek jótetszése) éppen nem »a leg
bánatosabb dallama a világnak«. A 151. számú pedig 
Zábrák Dénes kétstrófás kedves karácsonyesti gyer
mekéneke: »Szent karácsonyest közelget.« Versfor
mája csak ezt az egy dallamot engedte meg. Kár 
volt ebből olyan nagy lármát ütni. Ifjú jeles rpűvé- 
szeink majd vígabbra zenésítik.

Bartos Pál külön cikkben (Evangélikus Élet) ele
mezte aprólékosan az Erős vár dunántúli fordításá
nak hibáit. És az egyetemes gyűlés 145 pályázóval 
szemben mégis ezt tette meg egységes hivatalos 
szövegnek. Nem talált jobbat. '

Schulek Tibor a Kér. Igazságban adta ki a jel
szót: »Uj énekeskönyvet!« Dunántúli énekeskönyvün
ket először kissé felpántlikázza, mint a pogányok 
szokták az áldozatokat a lebunkózás előtt. Azután 
neki megy s a végeredmény: nem érdemli a Ke
resztyén nevet. Ezt valóságos müfelháborodással te
szi. Elképed, szinte érthetetlennek találja! Thaly 
Kálmán eljárását idézi. Irodalomtörténeti megtévesz
tést lát benne. És a szerkesztőknek ez a barbársága 
»nem kivétel, hanem tipikus jelenség«. Látszik be
szédén, hogy akkor foglalkozott Szilády Áron Régi 
Magyar Költőivel. Ezt mi ötven év óta tesszük. De 
más szempontjai vannak Sziládynak és a tudomá
nyos Irodalomtörténetnek, melyben a szöveg eredeti 
épsége lényeges dolog, és más szempontjai a gya
korlati célra készült énekeskönyvnek, melyben a 
dallamhoz kell a szótagok számát mérni és a mai 
kor gyermekéhez szólni. Megtanulhatta volna ezt 
Luthertől, aki e téren nagy szabadságot engedett 
meg. Vagy nézze meg Fejes István ref. költő pél
dáját, aki ismeretes költeményeket is egyházi dal
lamra alkalmazott.

Gaál Mihály a bányakerületi füzetekben (III. f. 
53. 1.) követte el, hogy Szkárosi Horvát András 
szép énekét (Semmit ne bánkódjál) simább és a 
mai nyelvhez közelebb álló formában közölte. Vojtkó 
Pál költőnk, a magyar irodalom tanára elég jónak, 
régiesnek és lényegben és a jellemző kifejezésekben 
az eredetivel megegyezőnek találta, ezért a mi 
könyvünkbe is felvettük. Úgy ahogy Szilády közli 
(táplálsz-vigasztalsz rímekkel) falusi népünk ma nem 
fogadná el. A Kér. Igazság most két év miulva is 
ócsárolja e miatt könyvünket és az ének saját dal
lamát akarja felfedezni, holott az Székely Balázs 
Szent Tóbiásról szóló énekének dallama, sok vari
ációja volt és Szkárosi énekét több dallamra is 
énekelték. (Lásd: Szabolcsi B. A. Hofgreff é. k. 
dallamai 6. 1.). Azt a dallamot mi Skultéti nyomán 
»Mit bízik a világ« szövegre énekeljük s e néven 
megvan Kapi Gy. korálkönyvében is.

Schulek fedezi fel, de nagyon későn, hogy Lu
ther »Jövel Szentlélek Úristen« énekét nem Bati'zi 
András fordította. Ezt a tévedést a sok munkában 
Kálmán Farkas himnológustól vettem át, de már 
25 év előtt kijelentettem, hogy ez az ad(at téves. 
Schulek még 60 régi szép éneket igér. De honnan 
veszi ezek dallamát, pedig éppen oly fontosak, mint 
a szöveg. Általában a dallamok kérdését feltűnően 
mellőzi. Nálunk a tanítóértekezletek hivatalosan kö
vetelték a dallamok számának korlátozását. A sok 
dallamban látták a szép, szabatos éneklés akadályát. 
E miatt kellett sok éneket kihagynunk. A hitvallás 
lutheri szép, de nem könnyű dallamát iaz egyházi 
vegyeskarok gyűjteményébe vettük fel.

»Liturgikus szempontból — mondja Sch. — tel
jesen használhatatlan a könyv. Nincs benine introitus, 
kyrie, glória, graduate, halleluja, sanctus. litániák, 
pszalmódiák, passió.« Hát még mi kell? Hiszen ez 
nincs meg mind az új liturgiában sem. Ereklyeszek
rényt akar? Hiszen Paulik már eddig is muzeális 
értékű énekekről beszél. És az új liturgia nem a 
a dunántúliból vette-e az énekverseket? »Mindenek 
felett — mondja tovább — hittartalmi szempontból 
kifogásolandó a Dunántúli Énekeskönyv. Egész alap
beállítottsága hibás.« Vájjon a dogmatika melyik 
tétele nincs megénekelve benne? Vető dr. ellenke
zőleg, a túlságos dogmatizálást helyteleníti: »A szep
lőtelen fogantatás, a poklokra szállás tanát, a keresz- 
tyénség intim titkát tanácsos épp úgy a háttérben 
hagyni az istentiszteleti életben is, amilyen szeré
nyen húzódnak meg azok az Ujtestamentomban.« 
Könyvünk dogmatikája felett Bancsó Antal őrködött 
szigorúan. Nyugodjék meg Schulek. Aki Krisztust, 
az Üdvözítőt és a Krisztusimádat énekeit nem ta
lálja benne, az nem jól ismeri könyvünket. Ezért 
kifogásolja a beosztást, a tartalomjegyzéket is.

Végül már Schulek maga is megsokalta a gán- 
csolódást és bevallja: »Kritizálni könnyebb, mint kü
lönbet alkotni.« Ilyen bírálat után meglepő, hogy 
Schulek mégis a dunántúli könyvet mondja leg- 
különbnek s kiköti, hogy minden reform kiinduló
pontja ez a könyv tegyen. Tehát talán mégsem olyan 
igen rossz! Nem szabad feledni, hogy egyházi köl
tészetünk szegény, nem olyan gazdag, mint a né
meteké. Régente lapjainkban még volt ilyen rovat 
is; Egyházi költészet. Ma, sajnos, nincs. Majd meg
látjuk, honnan veszi Schulek a kitűnő új éne
keket. Vető dr. szerint »akkor tesznek jobb éneke
ink, ha több tesz az igazi vallásos tapasztalás (él
mény) a lelkészekben és a hívekben«.

A Dunántúli Énekeskönyv nem máról holnapra 
összetákolt felületes kiadvány, hanem hosszú éveken 
át, előleges tanulmányok alapján készült gondos és 
telkiismeretes munka. Ezt illetékes szakértők mond
ták el róla. Hogy magyar énekeskönyveink fejlődé
sében a dunántúli mit jelent, arról senki sem szól. 
Pedig tehetne. Luther mondása szerint: ami ben
nünk rossz, azt felhányják, ami jó, arról hallgatnak.

Mint a szerkesztő bizottság volt előadójának 
és még élő tagjának az elhalt munkatársak nevé
ben is, azt hiszem, jogom, sőt kötelességem is volt, 
hogy ezeket a jubileumi év végén elmondjam.

D. Payr Sárulor.

Az egyházi sajtó.
(Előadás a MELE Í936. X. 28-án tartott gyűlésén )

Hazánkban a folyó évben megjelent napilapok, 
heti újságok, havi folyóiratok és alkalmi, de nyil
vántartott újságok száma: 1879. Óriási szám ez. 
Ebben ;a nagy sajtó tömegben nem jelentéktelen 
az egyházi folyóiratok száma sem: 258, amelyekből 
126 római kát., 56 református, 26 evangélikus, 13 a 
két egyház közös szerkesztésében jelenik meg, néhány 
a kisebb közösségek szerkesztésében jelenik meg s 
a hazai zsidóság 19 heti újságot tart fenn.

Ez a nagy tömeg írásmü állandóan foglalkozatja 
az olvasóközönséget. De nemcsak a sajttá áll a nagy.- 
közönség rendelkezésére, hanem a könyvirodalom is. 
Az 1934. esztendőben hazánkban 3920 mű jelent meg
610.000 oldal terjedelemben, amelyből légtér jedelme- 
seb részt ugyan a szépirodalom és a földrajzi út
leírások foglalják te, de elég jelentékeny rész jut 
az egyházi könyvirodalomnak is, amelyben azonban 
az evangélikus egyházi irodalom a legszegényebb 
és legszegényesebb is.

A föntebb megadott adatok birtokában próbál- 
jupk eligazodni a számok játékában! A nyomtatott 
betű eme nagy tömegében ki kell mondanunk: a
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velünk -szemben közönyös, vagy ellenséges sajtó és 
irodalom olyan nagy súllyal nehezedik ránk, ol
vasókra és a betű által befolyásolható emberekre, 
hogy szinte csoda az, hogy még mindig ellen tu
dunk állani a megkísérléseknek. Gyakorlatiasan úgy 
fejezhetném ki magam, hogy mindennapi olvasmá
nyainkban jelentéktelen százalékrész juthat csupán 
az evangélikus sajtó támogató s nevelő erejének s 
olvasmányaink nyomasztó többsége nem evangélikus 
sajtó- és irodalmi termékből áll. Nem csoda azután az, 
hogy egyházunk vezetői egészen sokoldalú területen 
gyűjtve ismereteiket, sokszor megvádolhatok azzal, 
hogy keresztyénségük vagy egészen színtelen, vagy 
pedig kriptokatolicizmus, vagy kriptokálvinizmus.

Az egyházi sajtó teljességét a lehetőség szerint 
megismerve, elsősorban azt állapítjuk meg, hogy 
kevés az evangélikus sajtó. Ezt nem abban a for
mában értem, hogy még tíz vagy húsz jelentéktelen 
apró lapocskát kell megjelentetni, amely tartalmában 
és keretében még mindig kevés.

A második kérdésünk az egyházi sajtó anyagi 
kérdése. Nagyjelentőségű, vagy csak helyi jelentő
ségű egyházi kérdéseink komolyabb megtárgyalásá
nál az első és utolsó nehézség: a pénz kérdése. 
Sohasem voltam pénzügyi ember s a számokhoz 
sem nagyon értek, de gyarló számításokkal úgy 
vélem, hogy magyarhoni gyülekezeteink költség- 
vetései egy összegben nem érik el az 5 millió P-t. 
Hogy ez az összeg milyen igényeket elégít ki, azt 
nem teszem ma vizsgálat tárgyává, de azt majdnem 
határozottan merem mondani, hogy az evangélikus 
sajtónak összes, egész évi költsége nem éri el a
100.000 P-t. Egyházi testületeink és felsőbb ható
ságaink költségvetése sehol sem említi az egyházi 
sajtó támogatására s annak feljavítását szolgáló je
lentősebb előirányzott tételeket. Pedig ma már jó új
ságot szerkeszteni szubvenció nélkül alig lehet. Tehát 
ezidöszerint egyházunk még mindig nem költ annyi 
pénzt az egyházi sajtóra, mint a sajtó jelentősége 
szerint az szükségesnek mutatkoznék.

Harminc evangélikus egyházi sajtó orgánumot 
képzelve el nemcsak az állapítható meg, hogy 30 
evangélikus lelkész fülében csendül naponként fel 
a szerkesztő úr varázslatos csengésű szava, hanem 
azt is jelenti, hogy egyházunkban állandóan robotol 
30 olyan pályatársunk, aki nem tudja éjszakai nyu
galmát mindaddig bebiztosítani, míg sajtószol
gálatát egyéb egyházi munkának elébe helyezve, nem 
látja a mindig következő számot nyomdárakésznek. 
Igaz, hogy minden egyházi újságnak van egy'egész 
sereg munkatársa, de ha a kitartó munkatársak 
gárdáját pontosan végigszámolom, akkor is csak azt 
lehet megállapítani, hogy egyházunk lelkészei közül 
egynegyed az, amelyik komolyan veszi a sajtó-szol
gálatot s ezért munkájával támogatja az újságot, 
lelkészeink nagy része pedig előfizetésével sem tá
mogatja azt. Erre igazán kirívó példa az, 
hogy az egyik nagyon jól dotált s eddigi lelkészi 
keresetéből meggazdagodott lelkész két gyermeke 
részére a vallástanár több évi buzdítása dacára sem 
rendelte meg az Ifjú Éveket. Mit várhatunk akkor 
a világiainktól! Újságjaink mind fiatalok. Szerkesz
tőink miután megszerzik az újságírás rutinját, már 
meg is elégelik ezt a látszólag eredményes és szép 
munkát s evangélikus sajtónk utolsó 50 évében éppen 
ez a legszembeszököbb kép: amíg egy szerkesztő 
bedolgozza magát, addig a lap él s amikor szerkesztő- 
változás után a lap mélypontra jut, ismét eltelik 
néhány esztendő azzal, hogy az új szerkesztő ka
raktere képet adjon a lapnak s olvasó körét meg
tartsa.

Szerencsére ugyanez a helyzet a többi egyházak 
sajtó vállalkozásainál is. Ebben az értelemben van 
határozottan kidomborodó közös vonás a hazai 
egyházi sajtóban. Ugyanígy túl egyházias és túl 
teológiai mindegyik egyházi újság s ezért is ért
hetetlen bizonyos mértékben a mégsem csak lel
készek számára szerkesztett egyházi sajtó. Pedig 
mihelyt bármelyik sajtóvállalkozás akár munkatársai

kiválogatásában, akár a cikkek megbeszélésében, akár 
egyéni célok szolgálatába állított munkaprogramm- 
juk miatt csak alig érezhető exkluzív álláspontra 
helyezkedett vagy helyezkedik, már nyugodtan szá
molhat bukásával.

Vannak a fővárosban s vannak vidéken szer
kesztett egyházi újságok. A kettő közötti különbség 
nemcsak a nyomdatechnikai különbségben fedezhető 
fel, hanem a szellemben is. A megjelenési hely ne
künk evangélikusoknak felekezetközi tekintetben be
szél különösen sokat. Nagyon kevesen tudják azt, 
hogy sajtó-szegény helyek: Esztergom, Kalocsa, Jász
berény, Szombathely, Szeged a katolikusoknál; Pápa, 
Hódmezővásárhely, Miskolc, Mezőtúr, Karcag a re 
formátusoknál. Viszont majdnem sajtó központ Bu
dapesten kívül a katolikusoknál: Újpest—Rákospalota, 
Győr, Pécs, Vác, Pannonhalma. A reformátusoknál 
Budapest és Debrecen. Majdnem teljesen Budapest 
a szerkesztő központ a zsidóknál és a szektáknál.

Bizonyosan a nem egyházi sajtótermékeknél is 
észrevehető Budapestnek ez az ijesztő sajtó hata
lommá való növekedése, de az egyházi sajtónál, ha 
egy ilyen egységes centralizálás keresztülvihetetlen 
is, mégis bölcs dolog volna a sajtó bizonyos tekintet
ben való irányítása. Itt két dologra gondolunk: Ho
gyan rendezkedtek be újságjaink a csere-példány 
rendszerre? Azt hiszem nem túlzók, amikor azt 
állítom, hogy ma egyik újságunknak sincs húsz 
csere-példánya, ma, amikor az egyházi sajtókiadvá
nyok száma közel háromszáz. De vájjon történik-e 
gondoskodás arról, hogy újságjaink sokszor nagyon 
érdekes s nemcsak egyházi közületeinket érdeklő 
cikkei a napi sajtó szellemére is hatást gyakorol
janak? Nem tehetem bírálat tárgyává a protestáns 
sajtótudósító munkáját, de vájjon nem volna-e nagyon 
bölcs dolog a nagy lapok szerkesztőségében fel
fedezni az evangélikus szerkesztőket és munkatársa
kat s őket meg kellene adományozni az evangélikus 
sajtó példányaival. Ahogy átnézem a majdnem 1900 
magyarországi sajtótermék szerkesztőgárdáját, már 
a nevek után ítélve is azt állapíthattam meg, hogy 
a szerkesztők soraiban arányszámunkon felül vagyunk 
képviselve s bizonyára nem sértődnek meg az új
ságíró testvéreink, ha munkájukban azzal becsüljük 
meg őket, hogy egyfelől hivatásuk nemzeti és e r
kölcsi jelentőségét elismerjük s amennyire rajtunk 
áll, támogatjuk őket s amennyire lehet, igénybe 
vesszük őket egyházunk céljaira is. Nem arra gon
dolok, hogy nagygyűléseinken nyilvánosan foglal
kozzunk dicsőítésükkel, hanem tekintsük olyanok
nak, mint akiktől az egyház vár szolgálatot. A pápa 
a sajtó-kiállításokon és fogadásokon leereszkedik 
közéjük s meg tudja nyerni őket céljainak: talán 
még mi sem késtünk el attól, hogy ilyen irányban 
egy-két lépést tegyünk. De tovább menve, gondol
junk novella és regényíróinkra is! Ki olvasott a 
magyar irodalom utolsó tíz évi termékéből 
olyan könyvet, a Maróthy Jenő könyvét ki
véve, amelyik akár tárgya, vagy akár tartalma 
szerint egyházunknak szolgált volna. Pedig egészen 
bizonyos az, hogy a magyar irodalom olvasói között 
feltűnő sok az evangélikus. Nem sértődne meg egyik 
hazai író sem, ha erre a tényre rámutatnánk! Milyen 
nagy hírnévre tesz szert a világi sajtóban sikert 
elért újságíró s milyen elismertetésben vagy érté
kelésben részesíttetik az egyházi újság kiváló szer
kesztője? Eltekintve attól, hogy az előbbinek sokkal 
nagyobb a nyilvánossága, sikereit annak köszönheti, 
hogy problémalátásaiban és írásművészetében eredetit, 
prófétait, vonzót és érdekeset tud nyújtani. A nagy 
napilapok szerkesztőségein belül az ilyen ember 
drága érték. Mindenki megbecsüli s mindenki segít 
neki abban, hogy tudását, ismereteit gvarapíthassa 
s hatását megsokszorozhassa. Az egyházi sajtóban 
ezt a sokkal természetesebb elismertetést hiába ke
ressük. Nem találjuk meg sem a ref., sem az evan
gélikus sajtóban. A róm. kát- sajtó nemcsak megen
gedi, hanem szinte elkötelezi sajtó munkásait arra, 

hogy az előbb megjelölt úton emelkedjenek fel
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felé. Neveket tudnék itt felsorolni, amelyeknek em
lítése igazolná állításomat. De ezért érthető azután 
az, hogy ma a hazai róm. katolicizmusnak van öt 
olyan újságja: Katolikus Szemle, Magyar Kultúra, 
Vigilia, Új kor, Korunk szava, amelyeket nem ismerni 
és nem olvasni majdnem azt jelenti: elmaradni az 
élettől. Melyik református, vagy evangélikus egyházi 
újságnak van arányosított s kicsinyített mértékben 
ilyen népszerűsége? Talán néhai Zsinka Ferenc ide
jében volt ilyen jó a Protestáns Szemle, de ma ilyen 
újságot én nem ismerek. Az elmúlt két évben a 
Református Élet néhány száma volt olyan, amelyik 
minden igényt kielégített, de szervezetlenség miatt 
nem felfelé ívelés következett itt sem, hanem ha
nyatlás. Pedig, hogy ismét a lapszerkesztés személyi 
terére térjünk vissza, bizonyára senki sem vonja 
kétségbe azt, hogy hazai egyházunkban legalább 30 
olyan lelkész van, aki íráskészségével, tanultságával, 
tapasztalatával és széleskörű ismeretével felér a 
legkiválóbb újságíró szellemi magasságához!

Bizonyosan abban keresendő a különbségtevés 
értékelése, hogy az egyházi sajtóval szemben mi ma
gunk sem támasztunk nagy igényeket! Sem az ol
vasók, sem a szerkesztők s ez mindkét tényező 
részéről súlyos mulasztás.
(Folytatjuk.) Dr. H• Gaudy László,

Lelkipásztori gondok.
1 . A  temetési ágendához.

Nem az ószövetségi, hanem az újszövetségi 
terem tési hit alapján hisszük és valljuk, hogy 
Istennek mi mindenestül, testestül-lelkestül te 
remtményei vagyunk. Cserépfazekak, akiket a 
halál vaspálcája ama napon egészen összetör. 
Testem és lelkem egyaránt sírba hanyatlik.

És m egint nem az ószövetségi, hanem az 
újszövetségben nékünk adatott Krisztus-re
ménység alapján hisszük és valljuk, hogy Isten 
a maga újjáteremtő erejével felemel m inket is 
hamvainkból a feltám adás reggelén ítéletre és 
kegyelemre.

M iért hirdetünk akkor a sírok partja 
mellett csalóka, pogány filozófiai tanokat, m int 
aminő a lélek-halhatatlanság lidércfénye, a ne
mesebb rész tovább élése, érdem ek és erények 
égi megkoronáztatása. Ezekről a Krisztus né l
küli ember-világ eleitől fogva beszélt. Ezek 
az emberi szívnek term észetes, ösztönös vágyai, 
melyeket a legmagasabb gondolati és világné
zeti m agaslatra is emelt az idealizmus filozó
fiájában. De ezek nem az evangélium, nem a 
Krisztus-reménység boldog üzenetei és hit- 
tartalm ai. A Krisztus-reménység valódi, teljes 
halálról és valódi, teljesen új életre való fel- 
masztásról tud. »Te« élsz le egy életet .és an 
nak a halállal vége és »te« tám asztatol fel és 
nyersz új életet. Istenhez való földöni viszo
nyunk nyer elítéltetést és kiteljesedést. Az a 
pokol, hogy Isten véglegesíti rajtam  a Tőle 
elvezető földi éltemet a halál után is és soha 
színe elé nem juthatok és az az öröki élet, hogy 
Isten a Krisztus-hitben elkezdett új életemet 
kiteljesíti rajtam  a halál után is és színe előtt 
élek örökkön-örökké.

És most nézzük meg a temetési ágendát. 
Olyan formulákat találunk, amelyek m in

den ponton nem fedik a Krisztus-remény
ség tartalm át és Ígéretét. A halálból félhalál 
lesz, m ert a lelket kivonjuk Istennek megsem
misítő keze alól és a feltám adási hit zökkenőt 
kap a halhatatlan lélek dicsőségbe öltözteté
sével.

Uj formulákat kell keresnünk, melyek a 
ham isítatlan Krisztus-reménységből fakadnak 
és táplálkoznak. Két kísérletet itt közlök.

H á z n á l :  »Eredj el immár megboldogult 
keresztyén testvérünk a minden halandók ú t
ján, melyen mi is követni fogunk tégedet. K i
kísérünk alázatos lélekkel Istennek temetői 
kertjébe. Találj ott csendes pihenést, míg az 
Ur a te hamvaid felett is megáll és újjáteremtő 
erejével téged is előszólít a feltámadás szent 
reggelén. Ámen.«

A s í r n á l :  »Atya, Fiú, Szentlélek, Szent- 
háromság egy igaz Isten, akit Te terem tettél, 
megváltottál és megszenteltél, általa djuk Te- 
néked. Legyen por az, aki porból vétetett, 
hamií, aki halmiból vétetett. De kit most ime 
egészen összetörtél, majdan a K risztusért róla 
is emlékezzél meg, mikor m indeneket ítéletre 
és kegyelemre hívsz a feltámadás szent napján. 
Ámen.«

2 . Az egyházi esztendőhöz.
A csendes ádventi napokkal évről-évre be

köszöntő egyházi évnek ezernyi áldásait élvez
zük. Megváltónk földi életéhez igazodó szent
igék a várás völgyéből a megdicsőülés hegy- 
ormán át vezetnek bennünket egy másabb élet 
szentsége felé. Azzal t. i., hogy a. Megváltó 
személyéből és cselekedeteiből felénk áradó ha
tások révén a Lélek lassú s csendben folyó 
megszentelést munkál bennünk és rajtunk.

Nem a verkli-nóta megismétlődése tehát 
az egyházi új esztendő, hanem az elhibázott 
emberi életek újrakezdésének áldott lehetősége. 
Elnémult igéknek, elmulasztott alkalmaknak 
újbóli felkínálása. Áldott keret, melynek ta r 
talma a legdrágább. Ritka foglalat, melynek 
drágagyöngye minden kincsnél inkább m egszer
zendő és semmiért el nem adandó.

És ez a keret egyre töredezik. A »lényeg 
a fontos« elv alapján elhanyagoljuk. Valahogy 
még csak elkezdjük, de be nem fejezzük és 
ezért valójában el sem kezdjük. Mi sem, de 
híveink még kevésbbé. Ma m ár m inden január 
1-el kezdődik. Holott a szilveszteri kiaknázható 
hangulatot és a polgári év »új«-ságát minden 
erőnkkel meg kellene valósítanunk az egy
házi év végén és az ádventi első vasárnapon. 
Hol van egyházi évet záró esti istentisztelet? 
Hallunk-e ádvent első vasárnapján valamit is 
a keresztyéni »új«-ról? Szilveszterkor és újév
kor nem az Igét hallják, hanem az idő p ré
dikációjára figyelnek fel az emberek. Minden 
ekkori igehirdetés az időtől m egragadott em 
ber rostáján hull át és jut meghallgatásra. — 
Nem tudom, az új liturgia bűnbánati isten- 
tiszteletének rendje hol és mikor nyer alkal

m aztatást gyülekezetünkben, de azt érzem, hogy
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az adventét megelőző estén méltó alkalm azta
tást nyerne.

Az áldott keret töredezik egyháziatlan 
keltezéseink során is. Mi szívesebben látnok 
a körleveleken a költségvetési évtől való elté
rést. Mi szívesebben nyújtanánk be lelkészi 
jelentéseinket a közigazgatási év helyett az 
elmúlt egyházi évről. Mi illőknek látnánk egy
házi lapjaink számjelzését, ha az első szám 
nem a januári, hanem az ádventi szám lenne. 
Ha a világ vásárai tudnak a szentek ünnepei
hez igazodni, m iért ne tudjanak az. Ur dolgai 
az ő egyházi esztendejéhez?

■>. A z  e g y h á z i  m u n k á é r t .

Ha amott töredezik a keret — itt e l
mondhatjuk — félelmetesen kezd kiépülni. Kis 
falusi gyülekezetben nem akad ember a sok 
elnökségre, titkárra  és pénztárosra, bárm eny
nyire akarnék is a Luther Szövetséget, a helyi 
Gyám intézetet, a Nőegyletet, Ifjúsági és Le
ányegyletet, a Diakonisszaegyletet, stb. m eg
alakítani. Talán nem cselekszünk rosszul, ha 
nem lesz ezeknél keret, de folyik az egyházi 
munka és tudunk a szegényeinknek karácsonyt 
szerezni, a missziói egyesületnek némi tám oga
tást, (melyet iskolás gyerm ekeink hordanak 
és gyűjtenek egybe a missziói felhívásra), a 
gyám intézetnek adományt és így tovább. T a
lán nem lesz elhibázott, ha filiás, szórványos 
gyülekezetünkben úgy végzünk minden »egy
háztársadalmi« munkát, mint gyülekezeti, egy
házi m unkát; ha nem lesz keret, de lesznek 
munkások. Talán nem lesz elhibázott!

N o v a k  E l e k .

Hív az ifjúságunk!
1 a s á r n a p  a m a g y a r  r á d ió  k ö z v e t í t e t t e  a 

Z e n e a k a d é m i á r ó l  a R e f o r m á t u s  D i á k o k  S o l i  
D e o  G ló r ia  S z ö v e t s é g é n e k  ü n n e p i  e s t j é t .  É d e s  
m e g l e p e t é s  é s  n a g y  ö r ö m  v o l t  s z á m u n k r a  v é 
g i g h a l l g a t n i  e z t  a m á s / é l ó r á s  v a l l o m á s t . M e r t  
e z t  a z  ü n n e p é l y t  n e m  l e h e t e t t  e g y s z e r ű e n  l e 
p e r g ő  m ű s o r n a k  v e n n i .  K i  k e l l e t t  e r e z n ü n k  
b e lő le  a K r i s z t u s r ó l  szétlő t a n ú v a l l o m á s t !  M e g 
r a g a d t á k  a z  a l k a l m a t  é s  n em  s z é g y e n l e t t é k  a 
r á d ió  l á th a ta t l a n  s z á r n y a i r a  k ö t n i  ü z e n e t ü k e t :  
E z  a z  i f jú s á g  ú j j á s z ü l e t e t t  k e r e s z t y é n  i f jú s á g  
a k a r  l e n n i , e z é r t  a z  e g é s z  m a g y a r  i f jú s á g o t  a 
K r i s z t u s  k i b o n t o t t  z á s z l a j a  a lá  h í v j a , m e r t  
e g y e t l e n  m e n t s é g e  va n  m a  m á r  c s a k  a m a 
g y a r n a k :  ha  m e g j e l e n i k  f ö ld j é n  a h o m o  r e  na t u s , 
a z  ú j j á s z ü l e t e t t  e m b e r !  Ö n k é n t e l e n ü l  is  a  X V I .  
s z á z a d  h a n g já r a  e m l é k e z t e t  e z  a  h a n g .  A k k o r  
m e r t e k  e z t  í g y  b e l e k i á l t a n i  a z  í n s é g e s  m a g y a r  
l e i e k b e .  Ü d v ö z ö l jü k  r e f o r m á t u s  t e s t v é r e i n k e t ,  
h o g y  i f jú s á g u k k a l  e n n y i r e  v a n n a k .  I s m e r j ü k  
i f jú s á g i  m o z g a l m u k  e z  é v  t a v a s z á n  m e g j e l e n t  
t ö r t é n e t é t ; tu d ju k ,  m e n n y i  a k a d á l l y a l  k e l l e t t  
m e g k n z d c n i ö k .  A n n á l  s z e b b ,  h o g y  i d á i g  j u t o t 
t a k  é s  i l y e n  h a n g o t  h a l l a t n a k  m a  m á r !  Ö r ö m 

m e l  köszöntjük őket. további sikert kívánva.
De ugyanakkor egy fájdalmas ön vádoló 

hangnak is fel kell ma törni a szívünkből. Hol 
vagyunk mi? Mikor tud megszólalni így  az 
evangélikus ifjúság? Mikor sorakozunk mi is 
tudatosan és seregestül a Krisztus kibontott 
zászlaja alá? Vagy még mindig ráérünk? Egy  
percnyi vesztegetni való időnk sincs. Országo
sau meg kelf0szer ve zni az evangélikus egyházi 
ifjúsági munkát! Egységes és hozzáértő veze
tésre van szükség ebben! Hogy akadályok van
nak ? Az volna különös, ha nem volnának. 
Krisztus ügye mindig akadályokon. botránko- 
zásokon és leereszt vállalásokon át halad előre! 
S ezt. még akkor is vállalnunk kellene, ha 
ifjúságunk kézzel-!ábbal hadakoznék ez ellen. 
The nem így áll. Hív az ifjúságunk! Maga áll 
itt is. olt is elénk, hol alig hallatszó sóhajtás
ban, hol félve elejtett szavakban, hot mint 
a■ napokban Nyílt levélben: az egyházamé, 
a Krisztusé akarok lenni! Ki lesz felelős, ha 
mégis ragadozó farkasok zsákmánya lesznek? 
Különösképpen is az egyetemi ifjúságunk van 
abban a veszélyben. hogy kiszakad egésze ti az 
egyház valóságos közösségéből. Itt kellene va
lamit legelőször tenni. De általában: indítsunk 
országos egységes ifjúsági munkát!

Necsak azért, mert az ifjúságé a jövő s 
így ifjúságunk lelkigondozásával egyházunk jö
vendőjét építjük. Rendben van. nem rút számí
tás ez a gondolkozás. De van ennél még egy  
fontosabb tétel is: ez az ifjúság a mienk, ránk 
bízatott, felelősséggel tartozunk érte, elhanya
golása le nem mosható foltot ejt rajtunk. Nem
csak a holnapért, de a máért is: vegyük sz í
vünkre ifjúságunk hívását.

É s csak még egyet. Zsinatunk most iktatja, 
törvénybe a kötelező bel missziói munkát. Le
gyen egyik legelső pont, ahol ennek a tör
vénynek a végrehajtása a kezdetét veszi: az 
ifjúságunk! Scholz László

Az egyházi könyvtárak 
fontossága.

Nem a hivatalos egyházi könyvtárakról 
akarok itt szólni, hanem az egyháztagok ré 
szére felállítandó egyházi könyvtárak eszmé
jének fontosságát, cél- és okszerűségét sze
retném  megvilágítani.

Különösen a kisvárosok és falvak nagy 
problémája ez, elsőrangú érdeke egyházunknak, 
s így olyan kérdés, mellyel foglalkozni, melyet 
megvalósítani m ulaszthatatlan kötelességünk.

Az irodalom az utóbbi évszázad alatt nép
szerűség tekintetében elérte a legmagasabb fo
kot. Az emberek olvasási kedve és vágya hi
hetetlen m értékben megnövekedett, amit a leg
jobban bizonyít a napisajtó nagym éretű e lter
jedése, valamint az olcsó kiadású s m ár nem 
is egészen ponyvaszerű könyvek elszaporodá
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sa. Ma m ár mindenki olvasni akar s ez a 
mi korszakunkban m ár nem csak divat, hanem 
életszükséglet.

Éppen ezért én úgy gondolom, hogy az 
egyháznak immár kötelessége őrködni afelett, 
hogy hívéi mit olvasnak. Amiképpen a napi
sajtónak, úgy az irodalmi műveknek is nagy 
lélekformáló hatásuk van. Nem mindegy az, 
hogy önálló ítélőképességgel nem rendelkező 
ember mit olvas, s nem mindegy"ez. különösen 
napjainkban, amikor a világban kóválygó kü
lönféle veszedelmes eszmeáramlatok, m elyek
nek majdnem mindegyike esküdt ellensége a 
vallásnak is, éppen a betűk ólomkatonáin ke
resztül szórja mérgező nyilait a lelkek felé.

Cél- és okszerű feladat tehát az, hogy az 
egyházak vegyék kézire híveik olvasási vágyá
nak kellő irányítását és kielégítését.

Az ilyen egyházi könyvtárak felállítása 
egyáltalán nem jelent nagy anyagi áldozatni, 
mindössze jóakarat és ügybuzgalom kell hozzá.

Minden egyes könyvtár alapját meg le
hetne vetni ajándékozás útján. A gyarapítás 
és kiegészítés olyan mértékben történne, aho
gyan az kívánatos. A könyvet olvasó hívek egé
szen csekély kölcsönzési díjat fizetnének, mely 
összeg teljes egészében a könyvek jókarban
tartására, valamint a könyvtár gazdagítására 
fordíttatnék.

Az összes könyvtáraknak volna egy köz
ponti szervei s ez adná az irány ítást a rra  nézve, 
hogy a rendelkezésre álló összegek elsősorban 
is milyen könyvek beszerzésére használtassa
nak fel.

Az ilyen könyvtárak fölállításával sok-sok 
kötelességszerű célunknak eléréséhez jutnánk. 
Tág teret tudnánk nyitni értékes egyházi k i
adványainknak és kellő tám ogatásban tudnánk 
részesíteni könyveik megvásárlásával — az 
evangélikus írókat. És ami mindenek felett áll, 
irányítóivá lennénk hitte st vére ink szellemi 
vágyainak s ezáltal megvédelmezői lehetnénk 
hitünknek és egyházunknak.

Ennek a kérdésnek még sok apróbb rész
lete is van. Én csak az alapgondolatot fejtettem 
ki, azzal a céllal, hogy az illetékesek figyel
mét erre felhívjam és megértő ügybuzgalmuk
ra bízzam a megvalósítást.

Káron!) Pál.

382. o i d^ - r j n m ^ n  V p ,

Krisztus hallgatása és a Kaki való enge
delmeskedés a legigazabb istentisztelet; ezen 
kívül nincs is istentisztelet. Olyan szertartá
sokat vihetünk véghez , amilyeneket csak aka
runk. nála a mennyben minden sokkal szebb, 
mint ahogyan azt mi elkészíteni tudjuk. Kü
lönben Saul is tetszett volna Seki. azonban 
0  azt mondotta': a te istentiszteleted ellenem 
van. Pedig az igazán '»szép istentisztelet ■ volt. 
Másutt pedig így szól: nem ünneplést és ál
dozatokat kívánok, hanem engedelmességet! 
(J. Sám. 1 5 :2 2 ; Zsolt. 4 0 :7 ; Jer. 7 :2 3 .)

Luther.

„A templomalap javára“.
A Keresztyén Igazság decemberi számában 

rövid »krónikát« írtam  az »R«-ben építendő 
templom modelljéről, amelyet súlyos bírálat 
tárgyává tettem és pedig nem annyira művészi 
szempontból, mint inkább célszerűtlensége és 
túlinéretezettsége miatt. (Kupoláknak rossz az 
akusztikája, a négy torony luxus, stb.)

Proliié Sándor lelkésztársam tévedett, ami- 
bor erre azt írta, hogy magam at megnevezni 
nem akarom. írásom alatt kezdőbetűim őelőtte 
sem rejthették el szerzőségemet, amint az vá
lasza utolsó kikezdéséből ki is tűnik. A Keresz
tyén Igazság rövid »krónikáiban« azonban nem 
szokás nevet kiírni, m ert nem az a fontos, 
hogy ki írja, hanem hogy mi az írás tartalm a.

Éppen ezért nem értem, hogy m iért le
het, joga »éles bírálatot mondani tisztes korú 
építőművésznek« és miért »becsületsértések hal
maza« ugyanaz az írás, ha azt »fiatal papi 
ember« írta?

Harminchárom  esztendős lelkész vagyok 
s örülnék, ha a »fiatalok« maguk közé szám í
tanának. (»Fiatal« alatt természetesen nem élet
kort értek, hanem  életszemléletet, életfeladatok 
meglátását és megoldását, nagyjában úgy, 
ahogy azt. teológiai és egyházi vonatkozásokban 
a Keresztyén Igazság igyekszik képviselni, 
társadalompolitikai szempontból pedig azt Szek- 
lű Gyula fogalmazta a »neobarokk társadalom« 
elleni harcban.)

A kifogásolt írásomat féltő egyházszere- 
íétből írtam, azt továbbra is fenntartom és érte 
teljes felelősséget vállalok. Nagy sajnálattal 
vettem azonban tudomásul, hogy a kifogásolt 
terv m ár a kivitel állapotában van. Elismerem, 
hogy ilyenképpen az »r«-i esetben krónikám 
elkésett s csak jövő esetekre szolgálhat oku
lásul.

Egyébként javaslom, m utassa be hasáb
jain az Evangélikus Élet a szóbanforgó mo
dell képét, — az érdekeltek azt bizonyára ren
delkezésre bocsátják, — s alkosson lapunk ol
vasóközönsége m agának ítéletet arról, helyes-e, 
ha ilyen templomot épít egy saját lelkipásztora 
által »szegény külvárosinak« nevezett gyüle
kezet? — Művészi és egyéb szakszempontra 
nézve pedig kérdezgessék meg a Mérnöki Ka
m ara által nyilvántartott valamennyi evangé
likus műépítész véleménye.

Általános elvi szempontból hangsúlyoznom 
kell, hogy a templomépítés általános egyházi 
közügy, nem pedig gyülekezeti belügy. Nem 
csak az országos gyűjtések címén, amelyek 
többnyire megelőzik a templomépítéseket, ha
nem a templomok hosszú élete miatt. ízléstelen 
oltárképet vagy térítő t előbb-utóbb ki lehet 
cserélni, rossz vagy csúf templomot azonban 
bajos lebontatni s évszázadokon botránkozása 
marad jobb ízlésű híveknek.

A Türelmi Rendelet után — éppen másfél 
évszázaddal ezelőtt — tömegesen épült evan-
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gélíkus templomaink túlnyomó többségükben 
korszerűek, célszerűek és művésziek voltak. 
Máig is csak büszkék lehetünk rájuk. Az e l
múlt. 60 esztendő alatt viszont alig épült kifo
gástalan templom. A közízlés megdöbbentően 
leromlott. Azelőtt nyomorult jobbágyfalvak 
megtalálták a képzett és alkalm as szakembert, 
ma még városi gyülekezetek is akárhányszor 
kontárokkal dolgoztatnak.

Egyházunk egyik sürgős feladata, hogy 
egyetemes templomépítő szabályrendeletet a l
kosson, amely a legkisebb gyülekezet szám ára 
is előírja a művészi ellenőrzést, a felügyeletet 
pedig a mostani gyakorlatnál szorosabban a 
püspökök alá rendelt szakértői bizottságokra 
ruházza!

S c h u l e k  T ib o r .

Figyelő.
Lapunk november 15-i számában e rovatban fog

lalkoztunk Bangha Béla november 8-án rádión köz
vetített istentiszteleti beszédével. A szerkesztő nem 
hallotta ezt a beszédet és amikon a beküldött tu
dósítást változatlan szöveggel közölte, az idézőjelbe 
tett mondatokat idéző jelek között hagyta, mert 
megbízott a tudósítás pontosságában. Bangha Béla 
lapunk szerkesztőségéhez intézett levelében kijelenti, 
hogy az idézett mondatokat így nem mondotta, ha
nem az október 31-i protestáns rádiós-prédikációra 
válaszolt s ezt olyan hangnemben tette, melyben 
egyetlen sértő kifejezés sem fordult elő. Rendelke- 
kezésünkre áll ennek a beszédnek azóta nyomtatásban 
— bár bővebb kidolgozásban — megjelent szövege 
(»örök élet igéi« c. beszédkötet 120—137 oldal.) 
és készséggel megállapítjuk, hogy az idézett mon
datok nincsenek benne, örülünk, hogy nem hang
zottak el és örülünk, hogy a nyomtatott szöveg 
vitatkozó módszere olyan, amilyenbe nem is illik egyik 
idézett mondat sem. Tudjuk, hogy a vitatkozás to
vábbra is elkerülhetetlen lesz, de Bangha Bélával 
együtt szívesen állapítjuk meg, amit ö e beszéd- 
szövegben így mond: »Ma a vitatkozás hangja ál
talánosan szólva mérsékeltebb, keresztényibb lett 
mindkét oldalon.« Azt hisszük, hogy abban is egyet
értünk, hogy kívánatos és szükséges, hogy továbbra 
is ilyen legyen.

Nem hagyhatom szó nélkül.

1. A m agyar óv. liturgikus istentiszteleti 
rendet német nyelvű egyházam nak is megkül- 
dötték, bizonyára azért, mert hónaponkint egy 
m agyar nyelvű istentiszteletet is tartok. Ez
úton legyen szabad a rra  kérnem  az egyházi 
hatóságot, hogy ez igen ügyesen m egszerkesz
tett liturgikus rendet, teljesen hasonló beosz
tással (hiszen az egész Luther szellemében van 
összeállítva) és sorrendben fordíttassa le és 
adja ki németül is. Még az énekek legnagyobb 
része is megegyezik a némettel s ott, ahol 
nincsen megfelelő német ének, a szép m agyar 
éneket kellene lefordítani németre. Csak így 
árthatjuk és őrizhetjük meg a magyarhoni ev. 

istentisztelet rendjének egységét. Ez által 
— amint m ár egyszer jeleztem — akár a

m agyar, akár a német nyelvű istentiszteleten 
vesznek részt híveink, lelkileg teljesen otthon 
őrzik magukat.

2 . A zsinat két újszerű törvénye: a szór
ványok és missziói központok szervezéséről és 
a szórványbeliek adóztatásáról szóló határozat r a 
gadta meg a figyelmemet. Mindkettő idejében 
jött fontos és bölcs határozat volt. Különösen 
a szórványbeliek kellő megadóztatási lehetősé
gével egy nagy lépéssel közelebb jöttünk az 
egyenlő teherviselés nagy szociális és evan- 
géliomszerű eszméjéhez és a lelkészi fizetés 
központosítása megvalósításásához. Mert ezt a 
napirendről levenni nem engedjük. Nem tudom, 
az új missziói törvény megengedi-e azt, hogy 
pl. egy az anyától 9 km -re, a libától 1 km-re 
fekvő 50 ev. lelkes szórványközség (14 ev. 
elemi iskolai tanulóval, kik a helyi kát. is
kolába járnak, nem pedig a közvetlen közelben 
levő ev. fiba iskolájába) a hívek m egkér
dezése nélkül, a közeli libához esatoltatnának s 
s úgy adóztattatnának meg, mint a libabeliekV 
Mert ilyen törvényre szükségünk volna.

3 . Még nem tudok olyan hatósági ren 
deletről, mely az igazán . keresztyéni jel
leg kidomborítása végett, evangélikus felekezeti 
iskoláinkban is elrendelte volna egy megfe
lelő Krisztus kép kifüggesztését. Ifjúságunk 
tanterm ében Krisztusnak és keresztjének nem 
szabadna hiányozni.

4 . Lezajlott a reverzális eszközök ta r t
hatatlansága m iatt éppen a nemzet, egységét 
és békéjét féltő, igazságot kereső, elkeseredett 
lélek kifakadása nyomán tám adt vihar. Hála 
Isten, hogy 'lezajlott és legalább egyelőre bé
kés elintézést nyeft. Egyelőre —- mondom 
mert attól tartok, ha a reverzális körüli m é
regfogat ki nem húzzuk és törvényhozási lag 
a m agyar felelős korm ány mindenek m egnyug
vására nem rendezi, ismét a viszály füzét 
gyújtja fel a családok leikeiben.

Az igazság okáért legyen szabad megje
gyeznem, hogy általában itt Délbaranyában a 
legnagyobb békesség van a felekezetek között- 
Igaz, hogy a hosszú három évi szerb m egszál
lás. a közös szenvedés összekovácsolta a m a
gyar prot. és r. kát. testvéreket. A prot. ül
dözöttek a r. kát. hajlékokban találtak m e
nedéket s amidőn a megszállók az egyik haza
fias r. kát. főpapot megbotozásra, halálra ke- 
í estek, azt az evang. lelkész saját lakásában 
rejtette el. Nem is találták meg, m ert a rra  
gondolni sem m ertek, hogy őt a lutheránus 
testvér rejtette el. Nálunk a levente zászló, 
hősök emlékének felavatásánál békésen együtt 
szerepelnek a felekezetek papjai. Igaz, hogy 
ez a járási és megyei hatóságok nemes szel
leméről és irányításáról is tanúskodik. Azt 
hiszem ezzel, ha nemcsak a sérelmeket vetjük 
egymás szemébe, hanem a megértő testvéri
séget is kihangsúlyozzuk és köznyilvánosságra 
bocsátjuk, csak a felekezetek közötti karácso
nyi, Krisztusi békének teszünk szolgálatot.

V. Z.
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Karácsony küszöbén, ígéret és beteljesülés kö
zött zeneiül meg az apostol szava: »örüljetek az 
Urban mindenkor«.. Ne legyen árrá a gond és bánat 
a lelkeken, hiszen ezeket imádságban lehet és kell 
is az Urra hagyni. Az imádság pedig mindig kell, 
hogy hálaadással kezdődjék. Hálaadással azért, hogy 
»az Urban« lehetünk, annak pedig, aki az Urban 
van, imádsága meghallgattatást nyer.

»Az Urban örüljetek«, az Ur pedig közel. Ez 
sokasítja meg a mi örömünket, ez marad »minden
kor« p nnak alapja. Isten minden ígérete azért töl
tetik majd be, mert az Ur közel. Közel van, hogy 
újra megszülessen és közel van, hogy Isten szeretet- 
adományában újra megfoghatóvá legyen számunkra. 
Közel van, hogy újra befogadhassuk, mint gyermeket. 
Azok számára is közel van, akik már befogadták, 
hogy Istentől benne új adományokat várjanak és 
nyerjenek. Mert ha mindig csak annak boldog tuda
tában élnénk, amink van, nem tudnánk növekedni 
hitben, megállanánk, elbizakodnánk.

De az Ur közel! Karácsony jő. Nem mi kez
dünk ilyenkor emlékezni, hanem Isten kezd minket 
emlékeztetni. Nem mi alkotunk magunknak szép gon
dolatokat Isten szeretetéről, hanem Isten figyelmeztet 
arra, hogy Jézus jön, keresztyének vagyunk, örömmel 
fogadjuk. Az Urban legyünk és az Urban örvendjünk.

— Békéscsabán megalakult a Luther Szövetség. 
Tisztikara a következő: elnök Linder László ev. lel
kész, társelnök Horváth István városi adóügyi ta 
nácsos, alelnök Pataky Sámuel gimnáziumi igazgató, 
ügyv. igazgató Kimer Gusztáv vallástanár, titkár 
Karsai ig. tanító, pénztáros Susánszky János bank- 
igazgató, ellenőr Sós Sándor városi föszámvevő, 
ügyész Dr. Sailer Ferenc ügyvéd, jegyző Hugyec 
György és Knyihár János tanító. — A Luther Szö
vetség dec. 8-án Békéscsaba-Erzsébethelyen belmisz- 
sziói napot rendezett. Délelőtt lelkészi és tanítói kon
ferencia volt. Előadást tartott Biszkup Ferenc, Rohály 
Mihály, Karsai István és Darida Károly. Este is
tentisztelet volt a templomban, melyen Botyánszky 
János mezőtúri ev. lelkész prédikált.

— Kelenföldi hírek. A vasárnapi iskolás növen
dékek és az ifjúsági egyesület tagjai november 28-án 
jól sikerült szinielőadást tartottak az orgonaalap 
javára. Előadták Szántó Róbert: »Szegények kará
csonya«; Cifra Mari«; »A kettéosztott Biblia« és 
»Ne bántsd az állatot« c. színjátékait. — December 
3-án tartotta a gyülekezet első ádventi estjét, ame
lyen D. Raffay Sándor püspök »Az ember kérdése: 
Mit cselekedjünk?« címen tartott előadást. Szerepelt 
még Ceglédy István ref. s. lelkész (gordonka) és 
az egyházi énekkar. — December 5-én volt a Nő- 
egyesület műsoros teadélutánja, amelyen Hamvas 
József »A házasság három magyar regényben« cí
men beszélt. Szántó Róbert verseiből olvasott fel, 
Kernács István hegedült. — A december 10-i ádventi 
estén Dr. H. Gaudy László vallástanítási igazgató 
»A Keresztelő válasza: Térjetek meg« címen beszélt. 
Dullien Klára hegedült Weltler Jenő kíséretével és 
az egyházi énekkar énekelt. — December 12-én meg
ismételték az ifjúság szinielőadását. December 13-án 
volt a háztartási alkalmazottak szeretetvendégsége, 
amelyen a gyermekek a szinielőadások teljes műsorát 
bemutatták a háztartási alkalmazottak előtt. — De
cember 17-én volt a gyülekezet harmadik ádventi 
estje, amelyen Kemény Lajos esperes »Az Ur szó
zata: Imhol jő néked a te királyod« címen tartott 
előadást. — December 19-én a Nőegyesület az egy
házköz ség szegényei részére műsoros szeretetven- 
dégséget rendez. — December 23-án délután pedig
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda,

a szegények karácsonyfa-ünnepét tartja, amikor is 
a gyülekezet szegényeit ruhanemű, élelmiszer és tü
zelőanyag segélyben részesíti.

— Rát M átyás em léke. Az első magyar nyelvű 
hírlapnak, a Magyar Hirmondó-nak 1780-ban meg
indítója és szerkesztője Rát Mátyás evangélikus lel
kész volt. A Győri Evangélikus Ifjúsági Egyesület 
most mozgalmat indított, hogy Rát Mátyásnak, az 
első magyar nyelvű újság megindítójának Győrött 
emléket állítson. A mozgalom fővédőségét D. Kapi 
Béla dunántúli evangélikus püspök vállalta. Tekin
tettel arra, hogy az egyesület anyagi ereje kevés, 
felhívással fordulnak a társadalomhoz és mindazok
hoz, akik át vannak hatva a magyar sajtó felbecsül
hetetlen jelentőségének tudatától. A »Rát Mátyás 
Emlékmű Alap«-ra szánt adományokat a 30.526. sz. 
csekkszámlára kérik.

— H alálozás. Dr. Haviár Gyuláné, roglaticai és 
gyóni Zlinszky Ilonka, Dr. Haviár Gyula szarvasi kir. 
közjegyző neje, életének 66-ik, házasságának 50-ik 
évében elhunyt.

— M egjelent a reformáció megünneplése körül 
támadt vita során lapunkban Mórocz Sándor tol
lából közölt válasz különlenyomata ízléses kiállítású 
füzetben. Ez a tanulmány fölényesen és higgadtan 
veszi sorra Bilkei ismeretes állításait. A füzetet az 
Orsz. Luther Szövetség adta ki és önköltségi áron, 
darabonként 10 fillérért bocsátja a Luther Szövet
ségek s az érdeklődők rendelkezésére. Megrendelhető 
lapunk szerkesztőségében is.

— » S zeretsz -é  engem ?« Prédikációk, alkalmi be
szédek, előadások. Szerzője: Szántó Róbert kelenföldi 
lelkész. Kiadja a Kelenföldi Luther Szövetség. Ara 
4.80 P. E közel jövőben megjelenő műre már ntoist 
felhívjuk híveink figyelmét.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egye* 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te

metkezési és gyermekbiztosításokat.
A Jóléti Egyesület 1936. évi programmja: gondosko
dás a gyermekről! — Felvilágosítással és tájékozta
tással szolgál az egyesület központja: Budapest, IV., 
Hajó-utca 8—10. (Evangélikus bérház). Telefon: 
1-863-32, valamint a kerületi fiókok: Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Békéscsaba, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, 
Győr, Szombathely. Minden egyházközségben meg

bízottai vannak az egyesületnek.

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harang felszerelés- és hara, g- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve'

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek.
Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 2.80 

Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX. 
Ferenc-körút 19—21., és minden jobb könyvkeres

kedésben.
Budapest, VII., Damjanich-u. 28-b. — F.: Farkas L.
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ÁDVENT 4-IK VASÁRNAPJA.
Fii 4:4—7.
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A Z  O R O K  K A R Á C SO N Y .
Kint hideg, sáros-havas világ, bent meleg

ség és fény. Kint. a zúzmarás, fagyos ágakról 
alászállingóznak a dércsomók, amint rájuk te
lepedig egy - egy varjú s hidegen, zor- 
donan megül, mint a hitetlenül átbandukolt élet 
végén a — halál.

Az élet azonban örök dac, kihívás a ha
lállal szemben. Hiába a tél zordon komor
sága vagy a bágyadt napfényben meg-megcsil- 
lanó ravatali pompája, az élet bent van ilyen
kor a zsupfedeles, vagy százablakos házakban. 
És bent a szívekben. Most érzi minden szív: 
mi az otthon?

A biblia éppen egy otthontalan, útonjáró 
emberpár történetét helyezte a karácsonyi 
ünnep közepébe. Nincs otthonuk, de teremte
nek maguknak. Betérnek a hideget lehelő szél 
elöl egy rozzant, pókhálós istállóba s oda, 
abba a nyomor és csend barlangjába berepül 
az angyalos, a csillagfényes, a .boldogságos 
Mennyország. Zengés-bongás támad, mintha bű
bájos angyalének csendülne s azt ezer hárfa 
csoda-zenéje kísérné. Kint az álmos pásztorok 
megigézve bámulnak az égre, melyen mennyei 
seregek vonulnak a fényhídon és szól a földön
túli üzenet: »Ma született a Megtartó«.

Ott bent a rozzant istállóban egy újszü
lött fiúcska parányi kis keze rózsállik a köl
csönkért rőzse-világításnál s az a kis kezecs
ke a világ leghatalmasabb kezévé lett. Az a 
kéz összefogta az Eget a Földdel, Isten szívét 
az emberével, az örök igazság pallosát lehajlí
totta s az irgalom és megengesztelődés nagy 
kézfogását előkészítette, . . .  az a kicsinyke kéz 
kivette a halál angyalának kezéből a félelmes 
sarlót, mellyel cédrust és tölgyet, ibolyát és

fűszálat levagdalt és helyébe mécset adott, 
. . .  az a parányi kezecske a fékevesztett pari
pákként rohanó, vágtató történelmi erőket er
kölcsi erőkké szelídítette. Az a kis gyermek, 
akinek sugárzó alakját évszázadok távlatának 
mélyén meglátta Jesajáh, az az otthontalan 
gyermek adott e világnak olyan célt, melyet 
évezredes életútján mindig látnia kell, mint 
sarkcsillagot a tenger éjszakájában kány- 
fcódó hajók kormányosai s ettől, vagy ehhez 
vesznek irányt' s ez a cél: béke a földön, dicső
ség a magasságban.

Béke. Olyan ez, mint az egészség: érté
két csak akkor tudjuk, mikor elvesztettük. Itt 
kering a világunk felett a háború-rém madara 
s fekete árnyékába belefulladnak a gyárkémé
nyek és toronykeresztek, felliőkacolók és tova- 
”olianó expresszek, minden . . .  Egész kultú
ránk, melyhez annyi drága elme és szív, annyi 
kincses fej és izmos kar hordta, hozta a követ
téglát. Belehull az árnyékba az a gyönyörű 
palota, melynek homlokzatára rápingáltuk: 
»Huszadik Század«. . .

Mi mégsem esünk kétségbe, ha ma, ka
rácsony ünnepén a tagadás szelleme, mely örök 
sorsa szerint akkor bukik el, mikor győz, ma 
rámutat az egymástkereső csatahajók kinyúj
tózó ágyúcsöveire, a titkon, alattomban felfegy
verzett »kultúrvilág« gáz és méreg-tartalékjaira 
és tankjaira. Nem, mi tudjuk, hogy Isten órája 
nem a mi kezünkben van s annak mutatója 
fölött nem a mi szemeink vigyáznak.

Mi tudjuk, hogy a győzelem Jézus 
Krisztusé. Lehet, hogy irtózatos leckének 
fogja megtanulni a világ lelke, hogy Ő, egyedül 
Ö — a Megtartó, ő, aki tanít az igaz életből-
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dogságra, a szolgálatra, az odaadásra, a tűrésre, 
az elszenvedésre és a másokért való halálra, 
mint amely az örök élet kapuja.

Ha egyszer fölismeri e világ, hogy Ö a Meg
tartója, akkor zengeni fog az égi halleluja: Di
csőség Istennek. . .

Jézus születése folytonos. Vajha megszü
letnék bennem is, bennecT is, a fajok, felekeze
tek, irányok és csoportok fejeiben és tagjaiban 
s más nem szólna, nem beszélne, nem cseleked
nék soha, csak Ő.

De hiszen akkor?... Akkor itt volna a 
Mennyország.

D ú s  z i k  L a jo s .

Egyházunk múltjából.
Lélekvadászat gyermekek között.

A három Matkovich gyermek áttérése.

XIV. Lajos a hugenották üldözésekor szabad kezet 
engedett gyóntatójának, La Chaise jezsuitának és ked
vesének, Maintenon asszonynak, hogy a kiskorú gyer
mekeket is áttéríthetik. Játékszerrel, édességekkel csá- • 
bítgatták őket. Kimondták, hogy már hét éves ko
rukban is áttérhetnek. És amely gyermek egy szent
képet megcsókolt, azt már kész r. katolikusnak te
kintették és elragadták szüleitől, hogy ök neveljék.

Erre az álnok módszerre emlékeztet nálunk is 
három győri gyermek áttérítése a XVIII. század végén. 
Győr városának régi buzgó evang. polgárai voltak 
a Matkovichok, mint gazdag kereskedők és bir
tokosok. Nevük sokszor fordul elő az egyház jól- 
tevői és vezetői között. Matkovich Pál, a kőszegi 
kerületi tábla elnöke, egyik legkiválóbb »főinspek
tora« volt Dunántúlnak 1781—1823. És kerületi fel
ügyelő volt ennek unokaöccse, Matkovich István is, 
a hétszemélyes tábla bírája 1835—47. Az utóbbiról 
Eötvös Károly is emlékezik. (Utazás a Balaton körül.)

Az áttérített gyermekek az idősebb felügyelőnek 
unokaöccse és húgai, a fiatalabb felügyelőnek pedig 
testvérei voltak. Éz a közeli rokonság teszi az esetet 
oly feltűnővé, de atyáink, úgy látszik, kíméletből 
hallgattak róla. Hahnekamp György volt győri ka
nonok szól róluk elsőben »Magyar Konvertiták« cí
mű híres, de kevés hitelű könyvében (Bpest, 1900.). 
Matkovich Tamás r. kát. győri ügyvéd, az egyik 
áttértnek fia mondta el neki az áttérés történetét és 
adatokat talált a győri plébánia anyakönyvében is.

Hahnekamp szerint Matkovich Imre és neje Tor
kos Erzsébet (szintén régi buzgó ev. családból) gaz
dag, de igen fukar gabonakereskedők voltak. Az 
anya korán elhalt és az apa még a szükséges ru
házatot sem adta meg leányainak. Azért ezek, hogy 
pénzhez jussanak, a maguk által készített vásznat 
is eladták. Az apa, mikor ezt megtudta, igen ke
gyetlenül bánt a leányokkal, akik állítólag félelmük
ben menekültek az orsolyita zárdába. A nagyobbik 
lány, Zsófia itt csak később, az áttértek anyakönyve 
szerint 1791. okt. 30-án tért át a r. kát. egyházba. 
Somogyi Lipót kanonok, a későbbi szombathelyi 
püspök vette fel. A leány öccse is, Pál gyerek 
sokszor bejárt a zárdába nénjéhez, ahol igen szívesen 
fogadták, képekkel is megajándékozták. Az apa, 
amint a szentképeket meglátta, a fiút is nagyon meg
verte. Ezt meg a győri káptalan vette oltalmába s a 
r. kát. hitben ügyvédet nevelt belőle. Abfalter József 
győri plébános két éven át 100 és 108 forintot fize
tett Zsófiáért a zárdának. így mondja Hahnekamp.

Horváth Miklós egyházi pénztáros, volt győri 
levéltáros önzetlen nagy fáradsággal gyűjtötte össze 
és közölte velem a Matkovich családra vonatkozó 
adatokat (családfák, stb.). Ezek alapján ismertem 
meg e feltűnő áttérési esetet, megtaláltam az erre

vonatkozó egyházi jegyzőkönyvet is, mely másként 
szól a Matkovich gyermekekről. A magyar protes
tánsok ugyanis 1793. és 1797. összeírták vallási sé
relmeiket, hogy I. Ferenc király elé terjesszék. Du
nántúl ezeket Karcsay Antal egyházasrádóci és Anda- 
házy Gáspár simontornyai ügyvédek írták össze s 
Matkovich Pál felügyelő és Nagy István püspök el
nöklete alatt tárgyalták. A nyolc prot. szuperinten- 
dencia azután 1797. febr. 7-én közös egyetemes gyű
lést tartott Pesten Ráday Gedeon gróf, ref. fö- 
gondnok elnöklete alatt, itt a sérelmek jegyzékét 
újból felolvasták és a király elé terjesztették. Ennek 
dunántúli részéből a 6-ik pontot idézem:

Győrmegye ev. nemessége a várossal egyetemben 
előterjeszti, hogy a kát. Klérus a szülői fegyelem alól ki
térni akaró gyermekeknek menedékhelyet ád. Amint je
lentik, ez történt Matkovich Imre nemessel is, aki
nek három, még a 12-ik éven alúl levő gyermekét 
ilyen módon csábították el. Továbbá így történt a 
kisbaráti Vajda Istvánnal is, akinek fia szintén ilyen 
módon rázta le magáról az apai hatalmat.« A hatá
rozat az volt, hogy ez is a hasonló Bezeg és Gerhard- 
féle esethez csatoltassék. (Dtúli kér. jkv. 1797. 207. 1. 
Egyet, levéltár I. c- 13. 24. sz. Haán L. Egyet. gyűl. 
és felügy. 20. 1.)

Karcsay és Andaházy dunántúli ügyvédek és 
tekintélyes egyháztagok bizonyára jól tudták, miként 
történt a térítés, különben nem merték volna iratukat 
a király elé terjeszteni. Nekik kell tehát hitelt adnunk, 
nem a kanonokkal száz év múlva beszélgető 
áttért családtagnak. És ezek jelentése szerint az apá
cák és a káptalanbeliek csalogatása vitte át a 12 
éven alul levő három gyermeket a római egyházba. 
Zsófia és Pál mellett áttért Teréz is, ellenben az 
idősebb István és Zsuzsanna megmaradtak apjuk 
hitében. Ezekre bizonyára még az édesanyjok is vi
gyázott, a nagytehetségű Istvánt még az édesapja 
taníttatta ki és küldte a jogi pályára. Az anya halála 
után nemsokára, 1792-ben már az apa is elhalt. Ekkor 
nyertek szabadkezet a papi 'térítők az árvák felett. 
A győri rokonok nem voltak eléggé erélyesek a kis
korúak védelmében. Nagybátyjokat, Matkovich Pált 
hivatala kötötte le a távoli Kőszegen, testvérbátyjok, 
István pedig fiatal volt még, az iskolákat járta, csak 
1795 körül tűnik fel, mint kezdő ügyvéd. Később, 
mint buzgó és kiváló egyházfelügyelőket eléggé bánt
hatta közeli rokonaiknak ez a hűtlensége. Úgy lá t
szik, lekéstek arról, hogy kiszabadíthassák őket. Mar
tinovics és társainak kivégzése, a sok elfogatás meg
félemlítette a magyar társadalmat. Magasabb tiszt
viselők is hivatalukat vesztették. Egyes protestánsok 
a hatalmas klérussal szemben nem tudtak célt érni. T. 
Ferenc idejében a reakciónak újabb korszaka állott 
be a francia forradalom hatása alatt. A protestánsok 
pesti közös gyűlése sem igen remélhette vallási sé
relmeik orvoslását.

Hahnekamp szerint az apa áttért gyermekeit ki
tagadta az örökségből és minden vagyonát Istvánra 
akarta hagyni. De a város Abfalter József plébánost 
nevezte ki a r. kát. kiskorúak gyámjául s ez kelt 
a védelmükre. Pál fiút így a káptalan és a plébános 
iskoláztatta. Nem egyetlen eset az egyház történeté
ben. Madách Imre dédapja is még buzgó evang. 
volt. De özvegye nagy szegénységben maradt s a 
költő nagyapja, Sándor, a hírneves ügyvéd Migazzi 
Kristóf váci püspök költségén végezte iskoláit. Ezért 
azután hitével fizetett, áttért. így lett a költő apja, 
idősb Imre s maga a költő is r. katolikus.

Abfalter gyám a városi jegyzőkönyv szerint 1795- 
ben tiltakozott az apai háznak István és Zsuzsanna 
által szándékolt eladása ellen. Az 1800. évi jegy
zőkönyv szerint pedig a r. kát. Pál és Teréz az 
anyjokról Torkos Terézről maradt házrészüket el
adták bátyjoknak, az evang. Istvánnak s ugyanekkor 
Zsuzsanna testvérük is hozzájárult jussának áten
gedéséhez. ' Hahnekamp úgy mondja, hogy Pál en
gedvén bátyja hízelkedésének, az egész nagy va
gyont végre is 2000 forintért engedte át Istvánnak. 
A vallásilag különvált testvérek sorsáról azután ke
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veset tudunk. Pál ügyvéd lett K o m á r o m  megyében. 
Róm. kát. nőt, Sólom Rozinát vette feleségül- Ettől 
született r. kát. fia, Matkovich Tamás is ügyvéd 
lett és pedig Győrött. Hahnekampnak ez mondta 
el családjok történetét, de nem jól. Pálnak Komárom 
megyében Máté, Lukács és Bálint nevű fiai is szü
lettek. Innen széledtek el a r. kát- Matkovichok. 
Tamásnak Horváth Anna volt a felesége, ki mint 
özvegy 1903-ban halt meg Győrött.

A hitéhez hű maradt István fényes pályát futott. 
Kis János püspök Emlékezéseiben (171—173) három 
lapon át nagy szeretettel, költői szép szavakkal szól 
róla. Legkedvesebb barátjának és nagytehetségü jog
tudósnak mondja. Tanársága idején (1793—96) Győrött 
még csak kezdő ügyvéd volt, gyorsan emelkedett s 
1835-ben, mint már a hétszemélyes tábla bíráját vá
lasztották meg kerületi felügyelőnek. A szé_p és nemes 
Zelenka Lidiét vette feleségül, aki Eötvös Károly 
szerint sokszor volt hivatalos Budán Mária Dorottya 
nádorasszony udvarában s ennek köszönhették, hogy 
a mezöszentgyörgyi nagy birtokper eldőlt és pedig az 
ö javokra. A birtokba való beköltözésükkor mondta 
volna állítólag Magyari Kossá Eszter, a peres ellen
fél: »Nem halok meg, míg kegyelmedet, méltóságos 
uram, innen ki nem hordják.« Ez azonban nem tel
jesült be, mert Matkovichék .megmaradtak a bir
tokban, Mezöszentgyörgyön (Veszprém m.) vannak 
eltemetve. Csak később szegényedett el a család, 
főként a követválasztási költségek miatt. István fia, 
idősb Matkovich Tivadar és neje Sárközy Hermina 
mezöszentgyörgyi birtokosok voltak még a múlt szá
zad nyolcvanas éveiben is. Fiúk, ifjabb Tivadar vesz
prémi ügyvéd ( f  1917) buzgó tagja volt ev. egy
házának. Ennek fia, Matkovich László hírlapíró né
hány év előtt Luther-ódát írt a Harangszóba s ma is 
tagja a veszprémi presbitériumnak.

Ha voltak hitehagyók, volt r. kát. Matkovich is, 
ki hozzánk tért át. Áz 1835. évi györszemerei anya
könyvben olvassuk: »Nemes és nemzetes Matkovich 
Róza kisasszony hat heti oktatás után 1835-ben a r.

kát. vallásról áttért az evang. vallásra és Matko
vich István fiának, Gábornak élj egyeztetett.« A vő
legény M. István győrmegyei táblabírónak és Véssey 
Juditnak fia volt. Jelen volt a másik M. István is, 
a septemvir és kér. felügyelő nejével, Zelenka Lídiá
val és Tivadar és Ottila nevű gyermekeivel, továbbá
M. Imre győri ügyvéd és szemerei felügyelő. M. 
Gábor és Róza fia, Gyula 1840-ben született és 1907- 
ben halt meg Győrött.

Az evangélikusok is elhódítottak tehát egy meny
asszonyt a r. kát. Matkovichoktól, de más módon, 
más eszközökkel. A három kis gyermek áttérítése 
szentképekkel és más édesgetésekkel, XIV. Lajos 
és a hugenották korára emlékeztet. Jellemző példa 
ez arra, hogy a Türelmi Rendelet s az 1791. évi 
vallástörvénv után is mily merészséggel űzték nálunk 
a térítéseket. ' D. Payr Sándor.

Az egyházi sajtó.
(Folytatás.)

Az egyházi lapok jellegük szerint a következő 
csoportokba sorozhatok: vannak mindegyik egyházban 
egyházközségi célokat szolgáló lapok. A gyülekezeti 
lap csak a gyülekezet szükségét láthatja maga előtt. 
A megindulásnál rendszerint ez a helyzet s a kezdeti 
sikeren felbuzdulva, a szerkesztő túlméretezi újságja 
tartalmát s néhány hónapi munka után olyan el- 
ismertetést vindikáló igényekkel lép fel, mint egy 
világi lap éjszakai szerkesztősége. Megváltozik egy
szerre a lap tartalma, gyülekezeti nevelő célja s 
lesz belőle egy gyökértelen kapkodást mutató újság, 
amelyik további életében lóg az egyház egyeteme 
és a gyülekezet között. Ezt a diagnózist lehet adni 
a hazai keresztyén sajtó válamennyi gyülekezeti 
lapjára.

Az úgynevezett egyháztársadalmi lapok nagyobb

földrajzi egységre rendezkednek be s ezért célkitű
zéseikben egyetemes kívánalmakat látnak maguk 
előtt. Meg akarják magukat óvni a partikulárizmus 
kísértéseitől s nagyon gyakran talaj nélkülivé válnak. 
Kiadják kezükből a megjelenési hely tradíciójának 
természetes erőit s általánosan olyan nagyobb egy
ségekben gondolkoznak, hogy a lap így megnyilatkozó 
szelleme örökösen elmélet, eszme és földöntúli légies 
marad. Természetesen nyilatkozik meg azután vele 
szemben: nem érdekel az újság, mert nem nekem 
szól, mondja az olvasó. A nagy lapok szerkesztői 
nagyúri emberkerülésükben is tudnak alkalmat találni 
arra, hogy tájékozódást szerezzenek arra nézve, hogy 
mi után érdeklődik a nagyközönség. Még rosszabb 
amaz egyházi lapok szerkesztőinek helyzete,
akik kitűzött elvekre akarnak ránevelni olyan kö
zönséget, amelynek egyelőre csak a tejnek eledele 
való s itt az a helyzet áll elő, hogy megjelenik ha- 
vonkint az újság, vannak előfizetők udvariasságból, 
de az újság felvágatlanul s borítékjában hever az 
előszoba posta asztalán. Az ilyen újságokkal szemben 
való közönyösség felekezetközi tünet. Aki őszintét 
és érdekeset akar hallani ebben a tekintetben, kér
dezze ki a nagyvárosi ifjúságot arról, hogy mit 
tartanak szülei az egyházi újságokról?

Arra is kell gondolnunk, hogy amit mi lelkészek 
érdekesnek s jól szerkesztettek találunk, nem egé
szen bizonyos az. A szerkesztőségek valahányszor 
lapot kapnak vissza azzal az átírással: címzett nem 
fogadta el, necsak olyan templomi hívőre gondol
janak, aki véletlenül egyszer megjelenik az Isten 
házában s megmosolyogja a papját s nemtetszését 
így nyílvánítja, hanem a visszaküldött példány á t
vételekor, ha nem anyagi okokról van szó, gondoljon 
arra, hogy az egyháznak a sajtón keresztül végzett 
misszionáló, vagy evangelizáló munkássága bizonyos 
tekintetben elhibázott. Ebben a tekintetben is ta
nulhatunk a nagy napilapoktól. Ott minden egyes 
ilyen esetben utánanyomoznak és személyes tapasz
talatot szereznek a lemondás kérdésében. Az 50—
100.000 példányszámban megjelenő napilap lemondhat 
egy előfizetőről anyagi kockázat nélkül s mi, akik 
az írást jobban ismerjük, nem szüntetjük meg az 
okát annak, hogy egy olvasónk is el ne vesszen. A 
gyülekezeti lapok előfizetői tartózkodók kritikai meg
nyilatkozásokban: egyházunk egyháztársadalmi lap
jainak elterjedettségéből és olvasottságából joggaJ 
lehet következtetni arra, hogy milyen magatartást 
tanúsít egyházunk egésze Isten és egyháza ügyeivel 
szemben.

Valószínűen helyesem ítélem meg a helyzetet, 
amikor azt állítom, hogy egyházi szempontból az 
ilyen jellegű lapoknak legnagyobb a rendeltetése. 
A“ hetenkint megjelenő újságok lehetnek csak azok, 
amelyek az egyház érdekében fáradoznak. A ha
vonként megjelenő s világnézetet irányító lapok ma 
jelentőség nélkül valók. Olyan események gyors for
gatagában élünk s az egyháznak olyan sietve kell 
foglalkoznia minden történéssel, hogy az emberek 
véleményalkotásában senki őt meg ne előzhesse. 
Valamikor századokkal ezelőtt lehetséges volt az, 
hogy a szószéki e tekintetben is eleget tett az egyház 
ilyen kötelezettségének, ma a szószék ezt a kritikát 
csak a legritkább esetekben vállalhatja, de sajtójával 
erre viszont kötelezve van.

Ilyen újságot csak Budapestről lehet szerkeszteni. 
Megfigyelhető az, hogy valamennyi hazai egyház 
így is rendezkedett be s éppen azért egyházunk jö
vőbeli programmja sem változhatik meg ebben a te
kintetben.

A tudományos, vagy lelkipásztori szolgálat út
mutatására szolgáló folyóiratok majdnem azonos tar
talommal és kérdésekkel foglalkoznak, méltóságtel
jesek, konzervatívok, tudományosak s az élettől bi
zonyos mértékben eltávolodottak. S ez nagyon jól 
is van így. Az ilyen újságok azok számára szerkesz- 
tetnek s azzal a témakörrel gazdagítják olvasóikat, 
amelyeknek megírása és olvasása egyaránt a világ
tól való elkülönült csend szolgálatára való. A ma
gyar protestantizmus keresztmetszetét bizonyosan
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nem a való értéknek megfelelően jellemzi az e 
tekintetben értéket jelentő újságok hiánya. Nincs 
tudományos egyházi sajtó-szolgálatunk s így sokszor, 
különösen a fiatalabb lelkész nemzedék kerül abba 
a vigasztalan helyzetbe, hogy teológiai látását és 
gondolkozását hallomásra építi inkább, mint a meg
írott betűre, amely az elmélyítésre és a nagy gon
dolatok kiépítésére sokkal alkalmasabb volna. Az 
utolsó három évtizedben megélhettük azt, hogy ér
tékes teológiai folyóirataink beszüntették áldásos 
működésűket.

A három csoportozatban munkálkodó sajtót jel
lemzi a kínosan békességes hang. A nemzedékek 
őrségváltása és új teológiai irányok kiteljesedései 
kritikai hang nélkül s talán éppen ezért sok esetben 
kedvetlenül népszerűsítődnek. Elfogadtatnak az új 
igazságok s egyházunk megkapja az új bélyeget, 
amely felől mégsem nyilváníthatja ki véleményét az 
egyház gondolkozó közvéleménye. Nem akarok na
gyon vakmerő lenni azzal a megjegyzésemmel, hogy 
ma a katolikus sajtó olyan, mintha protestáns lenne 
s a protestáns sajtó olyan, mintha katolikus lenne. 
Kinek-kinek egyéni véleményére bízom ez állásfog
lalás helytelenségét, vagy igazságát.

Ez eddig nem akart kritika, vagy különösen 
őszinte kritika lenni, hanem egy lehetőség szerinti 
objektív referátum.

Végeredményben s pozitív formában a következő 
megállapításaimat szeretném testvéreim lelkiismere
tére is rábízni:

Mondjunk le egyszer s mindenkorra arról az 
ábrándról, hogy evangélikus, vagy protestáns napi
lapunk is lehet valaha. Nem is látjuk a szükségét 
sem. Viszont ismerjük el azt, hogy egyházunk nem 
nélkülözheti azt a sajtószolgálatot, amely a szószék 
szolgálatát megerősíti és állandósítja, s az egyház 
akaratát és véleményét minden e világról való kér
désben kinyilváníthatja.

Mi lelkészek neveljük meg önmagunkat arra az 
áldozatos életre, hogy egymást írását jóindulattal 
elolvassuk, magunkat másoknál sokkal bölcsebbnek 
ne tartsuk s higyjük el egymásról azt, hogy a leg
egyszerűbb papi levél, vagy papi írásnak is meg 
van a rendeltetése. ' >

Nem túlméretezett az evangélikus sajtó. Azt hi
szem, a ma megjelenő újságokra nagy szükség van. 
De keveseljük azt a tartalmat, amit ma ad, s gondol
junk arra, hogy adhassunk ünnepi s jubileumi nagy 
számokat olvasó közönségünk kezébe, amely a csa
ládok kedves és várt olvasmánya legyen. Ismerek 
egészen baloldali politikai pártokban élő s egyhá
zunktól látszólag eltávolodott lelkeket, akik mohón 
várják egyházi lapjainkat, akik pontosabban ismerik 
sajtónk cikkeit, mint sok lelkész. Bővíteni újságainkat, 
amennyire csak lehet. S ha sajtó-vasárnapok offer- 
tóriuma kevés, költségvetéseink gondoskodjanak arról, 
hogy újságjaink derék és önzetlen szerkesztői leg
alább anyagi problémáiktól tehermentesíttessenek.

S legyen végül gondja a most következő időszak
nak arra, hogy neveljen fiatal lelkész nemzedékünk
ből olyanokat, akik írói tehetséggel rendelkeznek s 
szívesen vállalkoznak sajtó szolgálatunkra, már szinte 
gyermekkorukban felkészüljenek arra, hogy nyelv- 
ismereteiket, teológiai tudásukat, olvasottságukat arra 
állítják, hogy sajtó-lelkészi szolgálatra készülnek.

Tapasztalatom az, hogy a mai evangélikus leikész 
semmiben sem marad el akármelyik nagy protestáns 
ország lelkészének szellemi magasságától. Olyan 
kvalitások vannak fajunkban is, amelyek abszolút 
értékére sokszor rádöbbent már a világ. S e kettős 
gyökérből való eredet mutatja a ma még ki nem 
aknázott lehetőségeinket.

Ha az elmondott igénytelen, tapasztalaton s 
adatgyűjtésen alapult vélekedés átéreztette egy
házunk eme munkaszükségletének időszerű követe
léseit, hiszem, hogy egyházunk többoldalú s több- 
rendbeli megújhodásának rendjén nem feledkezik meg 
erről a kérdésről sem s itt s ezen a területen is 
elvégzi azt, ami előtte áll!

Dr. H- Gaudy László.

Technikai kultúra és vallás.
Lépten-nyomoii halljuk a megállapítást, 

hogy a gépek korában, a technika századában 
élünk és ezt a megállapítást bizonyos rezigná- 
cióval szoktuk megtenni, vagy tudomásul venni; 
tegyük mindjárt hozzá, nem minden ok nélkül. 
A gépek korának hibáit és hiányait mindany- 
nyian látjuk, az élet elgépiesedésének hátrá
nyait a saját életünkben mindannyian érezzük 
és könnyen hajlandók vagyunk arra az egy
oldalú álláspontra, mely csak ezeket akarja lát
ni és az előnyöket figyelmen kívül hagyja. 
Vigyáznunk kell azonban és az »audiatur et 
altera pars« elve alapján arra kell igyekeznünk, 
hogy az éremnek mindkét oldalát figyelmesen 
megtekintve, lehetőleg előítéletmentes megál
lapításra juthassunk arra a kérdésre nézve, 
hogy milyen hatása van az ember lelki életére, 
közelebbről vallásos életére a technikai kultú
ránk.

Az átlagember, aki a technikai kultúrát 
és annak alkotásait csak kívülről ismeri (és 
ebből a szempontból tekintve a művelt emberek
nek legnagyobb százaléka is átlagembernek 
számit), könnyen tévedésbe esik. És ami ezt 
a tévedést okozza, az nem; a technikai felfede
zések természetében rejlő valami különleges 
sajátság, hanem korunknak már a múlt század 
folyamán kialakult és figyelmünkre méltó vi
lágszemlélete és életfilozófiája. Földünknek 
egyik zugát sem kímélte meg az a »modern« 
szellem, mely lényegében nem más, mint az 
exakt tudománynak a vallás fölött aratott 
győzelme. Az emberek nem hittek a személyes 
Istenben, mint a világ urában, nem hittek 
a túlvilágban és a halhatatlanságban, az 
ember önmagára, saját intelligenciájára és te
remtő erejére támaszkodott. Ezt a tényt kell 
mindenekelőtt megállapítanunk, ha a követ
kezményekkel tisztába akarunk jönni.

Azt mondják, hogy a technika megfosztja 
az embert leikétől és elgépiesíti az életet. Erre 
azt felelhetjük, hogy ha sok jel mutat is az 
emberiség elgépiesedésére, a szellem még sem 
halt meg, mint ahogy a szellem egyáltalán nem  
ha lh a t m eg . A szellemmel más baj történt, 
amit úgy mondhatnánk, hogy a szellem ketté
hasadt, egy a lélekbe befelé- és egy másik1, 
a világba kifelé tekintő szellemiségre. Ezzel 
magyarázhatjuk a természettudományos, köze
lebbről a technikai kultúra és a lélek val
lásos ismeretei között fennálló széles szaka

dékot. Eddig semmiféle szellemi (vallási, fi
lozófiai) áramlat nem volt elég erős, hogy ezt 
a szakadékot áthidalja és egy organikus élő 
kultúrát teremtsen, olyat, mely szellemi és 
lelki életünkhöz tartozó minden ismeretünket 
egységesen magába foglalná. Ebben a szét
eső kultúrában élünk, ezért látjuk úgy igen 
gyakran a technika alkotásait, mint egy go
nosz hatalom démonait, melyeket az ember föl
szabadított, de úgy járt velük, mint Goethe 
»Zauberlehrling«-je, nem tudja azokat megfé-
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kozni. Zschimmernek, a technika filozófiája 
egyik megalapozójának szavaival élve ezt a 
kort így jellemezhetjük: a lélek gyenge, de a 
test akaratos!«.

A szellemnek fönt vázolt állapota azonban 
nem természetes és nem is egészséges, a gon
dolkozó és érző ember ilyen körülmények kö
zött nem érzi jól magát. Történtek is kísérletek 
az ellentétek kiegyenlítésére, amelyekkel álta
lánosan foglalkoztunk már e lap hasábjain és 
ezérl itt csak utalunk az Evangélikus Élet 1936. 
évi 19, 29—30 és 31—32. számaiban megje
lent közleményekre. Az ott elmondottak foly
tatása és kiegészítéseképen most a technikára 
vonatkozó kérdés vallási vonatkozásaival kí
vánunk foglalkozni.

Bármilyen paradoxul hangzik is, egy tisz
tán technikus kor, mint amilyenben most élünk 
(vagy talán mondhatnék azt is, hogy most 
kezdődik?), épp úgy rá van utalva a termé
szettel, helyesebben Istennel való összhangra, 
mint bármely más kor. Az embernek állandóan 
szüksége van Istenre, az istenvágyat a terem
tés óta nem lehetett kitörölni az emberiség 
leikéből. Ezt bizonyítja pl. igen élesen a híres 
utazónak és technikai írónak C. Rosz-nak kö
vetkező kijelentése: »A gépek lehetnek egy
forma és érdektelen jelenségek, vagy pedig 
kellemetlen démonok és szellemek, de egy nagy 
erőműnek lágy és mély zúgással megtöltött 
generátorcsarnokában éppen úgy megérezhet- 
jük az örökkévaló Istennek szárnycsapásait, 
mint egy gótikus dómban.« — »A gépek szent 
dalokban dübörögnek és a gyárak az erőnek 
isteni templomai« énekli a munkás-költő, Hein
rich Lersch. Hallottunk továbbá olyan kijelen
tést is, hogy a rádió természetfölötti berendezés, 
mely nagyszerűségével lehetővé teszi, hogy az 
ember közelebb érezze magát az Istenhez. — 
Az Istennek minden alkotása jó, jó tehát az 
az új teremtés is, amely az emberi szellem által 
a technikában valósul meg. »Egy zsebóra, vagy 
egy rádiókészülék éppen olyan csodálatraméltó 
műremekei e teremtésnek, mint egy növényi 
levél, vagy egy emberi test« állapítja meg 
Zsehimmer.

Az utalások számát szaporíthatnánk, de 
elég ennyi is annak megmutatásához, hogy a 
vallásos lélek a legridegebb gyárban is val
lásos marad, és a gépek zúgásában is meg
hallja Isten beszédét. Hogy a technikai kul
túra mégis olyan sok szörnyűséget és borzalmat 
termelt már eddig is az emberiségnek, (gon
doljunk itt a hadi ipar fejlődésére, a háborúk 
borzalmaira, a kapitalizmus kinövéseire, me
lyek állandó elégedetlenséget okoznak és végül 
is osztályharcokra vezetnek), annak oka nem 
a technika lényegében, hanem az emberi go
noszságban rejlik. Az embernek kell megja
vulnia és akkor a technikai alkotások áldást 
és jólétet fognak jelenteni az emberiségnek. 
Nagyon jól látta és szépen fejezte ki az angol 
Sir Oliver Lodge, aki a gőzgép feltalálójának 
100 éves jubileumán tartott beszédében egyet

len óhajtásnak és kérésnek adott kifejezést, 
hogy csak akkor sikerüljön az emberiségnek 
az atomokban felhalmozott roppant energia- 
készletek felszabadítása és kihasználása, ha 
erkölcsileg megérett az abból származó nagy 
feladatokra. Ha tehát látjuk, hogy bajok van
nak, úgy annak okát abban kell keresnünk, 
hogy az emberiség erkölcsileg még nem érett 
meg azokra a feladatokra, melyeket a technikai 
kultúra jelen fejlettségi foka mellett számára 
kijelöl.

Ami pedig a jövőt illeti, ezt kell monda
nunk: nem szabad, hogy az ember a gépek
szolgája legyen, a teremtésben nem a gépek, 
hanem az ember kapta azt a jogot, hogy ural
kodjék a földön. Nem lehet, hogy a technika 
gúzsba kösse a szellemet; hanem ellenkezőleg, 
a technika által teremtett nagyobb és szélesebb 
alkotási lehetőségek szárnyakat kell hogy ad
janak az emberi léleknek az Istentől kapott 
feladatainak megoldásában. Hogy a költő sza
vaival éljünk: »Az egyén szabad: érvényre
hozni mind, mi benne van. Csak egy parancs 
kötvén le: szeretet.« Amilyen mértékben meg 
tudja közelíteni az emberiség ezt az állapo
tot, olyan mértékben remélhetjük, hogy mind 
jobban és jobban megvilágosodik mindnyájunk 
előtt a technika igazi feladata. Minden tech
nikai alkotásnak legmélyebb értelme az egyes 
embernek másokért való feláldozásában van. A 
technika, a gépek a szolgálat krisztusi parancsai
ból születtek, hogy könnyebbé tegyék az ember 
éleiét, hogy mind nagyobb és nagyobb mérték
ben szabadítsák fel az emberi izomerőt az élet 
fenntartásához szükséges javak előállításában 
és így végső eredményben enyhítsék Isten 
büntető parancsát: »Arcod verítékével egyed 
a te kenyeredet!«.

D r .  B u k o v s z k y  F e r e n c .

K r i s z t u s n a k  n e m  v o l t  e r s z é n y e , s e  p é n z e , 
s e  f ö ld i  b i r o d a l m a ;  e z e k e t  0  a k i r á l y o k n a k  és  
a f e j e d e l m e k n e k  a d ta .  E y y e t  a z o n b a n  f e n n t a r 
to t t  m a y á n a k , a m i  e y y e t  len  e m b e r n e k  s e  á l l  
m ó d já b a n ,  I. i. a z t , h o y y  Ö g y ő z e d e l m e s k e d i k  
a b á n ,  a h a lá l  é s  a z  ö r d ö g  é s  a p o k o l  felett,  é s  
h o y y  a h a lá lb ó l  k i m e n t i  é s  m e g t a r t j a  a z o k a t ,  
a k i k  B e n n e  a z  I g e  á l fa !  h i s z n e k .

K i n c s  e m b e r  a v i l á g o n . a k i  m e g  tu d n á  
f i z e t n i  a z t ,  a m i v e l  I s t e n  m in d e n  e g y e s  n a p o n  
tá p lá l ja  a m a d a r a k a t . m é g  a h a s z o n t a l a n o k a t  
is.  B i z o n y o s ,  h o g y  c s u p á n  a v e r e b e k  1 é v i  
é l e l m e  i s  tö b b e  k é r i i t  I s t e n n e k ,  m in t  a m i t  a 
f r a n c ia  k i r á l y  m in d e n  k i n c s é b ő l  é s  j ö v e d e l 
m é b ő l  f e d e z n i  tu d n a .  l ) e  h o l  v a n n a k  m é g  a 
h o l ló k ,  a  v a r ja k ,  a c s í z e k  é s  a t ö b b i e k ? A z  
e m b e r n e k  v a n  o k a  a r r a ,  h o g y  a l e s t  t á p l á l é k a  
m iáit k é t s é g b e e s s é k  ?

L u t h e r .
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A  betlehem i úton.
K i  já r tá n }  \m h ó l  t é v e l y e g v e ,
A m e o t i s z i  i n g o v á n y o n ,
D últ .  l e le te k e t  é s  s e b z e t t  l á b b a l ,
É d e s  é s  f r i s s  f o r r á s r a  v á g y o m .
S  k i n e k  a t á l t o s o k  fü z é tő l  
K g é s  t á m a d t  a l e lk e m  s z á r n y á n :  
E n g e d j  a s z e l í d  c s i l l a g o k h o z  
S  n e  h a g y j  É r á m  e l v e s z n i  á r v á n !

M á r  n em  a K o p p á n y  l á b n y o m á b a n  
D e  a  p á s z t o r s a r u b a n  h í v l a k ;  —
S z e m e m  m é g  vale a  t á l t o s t ű z t ö k  
Ó, m u ta s d :  m e r r e  v i s z  a c s i l l a g ? 
S z a b a d - e  m e n n e m ,  t é v e l y g ő n e k ,
N é k e m  is ,  h í v ő  p á s z t o r o k k a l ?
I g a z - e  U r a m :  s o h a  n e m  v e r s z  
É s  n em  i s  i r á n y í t a s z  b o t ta l? !

I g a z - e :  a k i t  m á m a  k i i l d t é l ,
Ö m i n d e n  b ű n ö m  m e g b o c sá t j t ja  
S  h o g y  e g y e n e s t  a  j á s z o l á h o z  
V isz  a l e l k e m b e n  é g ő  f á k l y a ?
Oh U r a m !  h o g y h a  é r d e m e t l e n t ,
E n g e m  ú t a m b ó l  k i  n e m  ű z n é l ;  —
H a  o t ta n  m e l e g e d h e t n é k  m e g  
É n  is  a  d r á g a  p á s z t o r t  ű z n é l!

L á s d  U rá n t:  e g y ü g y ű  a l e l k e m .
D e  é r  z e n i ,  r á m  is  v á r  a  K i s d e d ;  —
N r e p e s ő  a j á n d é k a i m n a k  
Ö rü ln i  fo g  a  s z í v e ,  h i d d  m e g !
É s  én :  t á l t o s o k  i v a d é k a ,
T é r d e n  á l l v a  h o z o m  m e g ,  l á to d  
S  o l t  f e l e j t e m  a  s z e n t  j á s z o l n á l  
A z  Ö n z é s t  é s  a P o g á n y s á g o t ! . . .

U r a m !  k i  f e h é r  l o v a t  ö l t e m ,
K o p p á n y  k o b z á v a l  é n e k e l v e :
S z a b a d - e  j ö n n ö m  p á s z t o r o k k a l ,
N é k e m  is  h o z z á d :  B e t l e h e m b e ? ! . . .

M i k l ó s  V i té z .

Figyelő.
Templomot akar építeni — Isten segít-' 

sédével már a tavasszal — r ....... -i fiókegyhá
zunk. Gyülekezetünk vegyes összetételű, tiszt
viselő, iparos, munkás és ami a Pest melletti 
telepekre jellemző, alig akad tiszta család; a 
házasságok majdnem mind vegyesek. Ilyen 
körülmények között még indokoltabb a helybeli 
keresztyén gyülekezetek tagjai között a gyűj
tés, hiszen a vegyes házasságban élők ininde- 
nike támogatja a maga egyházának munkáját. 
—- Így történt az itt is. A református egyház 
telket vett, az evangélikusok is segítettek. 
Most a római egyház fejezte be templomépí
tését és munkájában számtalan evangélikus ke- 
keresztyén nehezen keresett fillérje és pengője

volt szívesen vett segítség. Annál meglepőbb 
volt számunkra az a csekklap, amelyen egy 
emerikánista szigorló jogász küldötte él a csa
lád adományát és amelyre a következőket 
írta: »V a l l á s u n k  d i s z c i p l í n á j a  s z e r i n t  t e m p lo m -  
é p í t é s ü k e t  k ö z v e t l e n ü l  e lő  n e m  s e g í t h e t e m , 
azonban semmi akadálya nincs, hogy k i f e j e 
z e t t e n  c s a k  szegényei javára ajánlhassam fel 
szerény adományunkat. így természetesen ab
ból a kasszából szabadul fel a megfelelő ősz- 
szeg.« — Mi őszintén sajnáljuk ezt a fiatal
embert, aki kénytelen lelkiismeretén erőszakot 
elkövetni azért, hogy elősegíthesse olyan embe
reknek templomépítését, akiknek gyakran ven
dége, akiket tisztel és nagyrabecsül és akikkel 
szemben úgy érzi, kötelessége a maga szerény 
adományát leróni. Sajnáljuk őt, aki a »disz
ciplínákat« kénytelen megkerülni, hogy azok
nak is eleget tegyen, akik ezekre' a diszciplí
nákra tanítják és a maga lelkének is, amely 
bizonyosan neki is azt mondja: örvendj, hogy 
a szervezett istentelenség vi ágpropagandája ide
jén egy újabb vára épül az Istennek! Mi azon
ban mélységes megdöbbenéssel látjuk azt, ho
gyan nevelik egyesek a magyar katolikus kö
zéposztály leendő tagjait! Egyházunk ügyét 
nem féltjük, mert erős vár a mi Istenünk, de 
hazánkat, ezt a magyar vérrel ezerszer ázta
tott — és protestáns vérrel is öntözött — ma
gyar földet féltjük. Mi lesz itt, ha a magyar 
értelmiség tagjait ilyen diszciplínákra neve
lik? Ha így ásnak árkot, ha így építenek falat 
magyar és magyar közé? Ha egyházpolitikai 
és hatalmi célokból, lelkiismeretlenül ilyen disz- 
ciplinákban nevelik fel a jövendő vezető tár
sadalom értékes részét és az állam tűri ezt 
a nevelést, vájjon ki fogja megvédeni ezt az 
önmagával meghasonlott, saját magát megosz
tott 'nemzetet a pusztulástól? Németországban 
munkatáborok vannak hivatva arra, hogy a 
nemzet széttagolt erőit, ifjúságát, munkásságát 
és értelmiségét a közös sors, a közös munka, 
a közös haza tudatában egymás megbecsülé
sére. a sorsközösség áldozatos vállalására ne
veljék. Ez a ldlencinilliós magyarság akkor, 
amikor az oláh sajtó megfujja véres kürtjét 
és szent Bertalan éjszakát akar rendeztetni, 
mielőtt átvonul az oláh »hadsereg« a Tiszán, 
ráér arra, hogy diszciplínák következtében le
becsülje egymást, maradék erőit ne a véde
kezés szent lelkesedésében izzítsa eggyé, de 
egymást-tépésben fecsérelje el. Azokkal, akik 
így nevelik az ifjúságot, mi nem állunk vitába. 
Az ő lelkiismeretük dolga! Mi csak az állam
hatalom felé kiáltjuk: videant consules . . .

*

Ugyanott történt. A község különféle val
lásé társadalmában a legnagyobb egyetértés
ben éltek az emberek. Javarésze vegyes, val
lási!. Egyek abban, hogy nemzetünk elesett 
helyzetéből csak akkor szabadulhat fel, ha nagy 
lelki, öntudatos nemzeti egységben élünk. —



E V A N G É L I K U S  É L E T1936. december 27.— ——■—— —— ——
391. oldal.

Tartott ez a szeretetteljes egység- egy káplán 
megérkezéséig, akinek első dolga volt a ve
gyest ázásokat kiprédikálni, Luthert ócsárolni, 
ugyannyira, hogy a katolikus intelligencia 
kivéve pár »eretnek-faló« vakbuzgó és fanatikus 
embert, — maga kérte az illető »lelkiatya« 
ellielyeztetését, nem tudván tűrni a folytonos 
mocskolódást. — Újabban egy nagyszerű gár
dával rendelkező római katolikus művészember 
három műkedvelő előadást rendez a három 
egyház javára. A község közönsége nagy öröm
mel fogadta az eszmét. Pártfogolja az elgondo
lást ; a keresztyén összefogást látja benne meg
valósulva. Nagy volt az örömünk mindaddig, 
míg hivatalos egyházi részről az időközben oda
helyezett illetékes ki nem jelentette, hogy a 
jövőben semmiféle közösködésbe nem megy 
bele! íme: összefogás, amelyet óhajt és meg
valósít a -keresztyén magyar és a »diszciplína«, 
amely nem engedi valósággá és állandóvá 
lenni! Mi az illetőtől csak azt kérdezzük: ha 
velünk: Istent a Krisztus által egyformán tisz
telőkkel nem akar semmilyen közösködést, ki
vel akar? Talán Moszkvával? (A Centrum 
Németországban megtette!) Az államhatalom 
felé újra csak azt mondjuk: videant consules. . .

Kosa Pál.

H Í R E K .

KARÁCSONY
Lukács ev. 2:1—14.

Amit Isten tesz velünk. .. ezt írhatnák a ka
rácsonyi történet fölé. Az embernek nincs szerepe, 
nem tehet semmit, csupán kell hogy megértse azt, 
amit Isten tesz velünk. Isten pedig királyokat állít 
szolgálatába, hogy népszámlálás legyen, messze 
földről felmenjen Mária Betlehembe és ott betel
jesedjék rajta Ésaiás próféciája: íme a szűz fogan 
méhében és szül fia t.. ■

Pásztorok vannak künn a mezőn, őrzik a ju
hokat. Semmit sem tudnak, semmit sem sejtenek, fis 
angyalok jelennek meg nékik, hirdetvén, hogy mit 
tesz Isten az egész emberiséggel: Megváltó született 
ma néktek! Még a Megváltó felismerésének jelét is 
Ö aaja, még az sem jut eszükbe minden további 
nélkül: találtok egy csecsemőt...

fis végül, ami akár nagy öröm, akár emberi 
gondolatlanság miatt nem jut az ember eszébe, azt 
is Isten cselekszi meg. Angyali seregek mondanak 
dicsőséget. Angyali seregek hirdetik, hogy nekünk is 
hálát kellene zengeni azért, hogy Isten ebben a bű*■ 
n::s világban dicsőíti meg Jézus Krásztus által mii
gát es békességet ad a földre és jóakarattal fordul 
mindenkihez . . .

— Protestáns közös konferencia az »Égő világ«- 
i'ól. A győri evangélikus és református egyházköz
ségek az elmúlt napokban közös szociális előadás- 
sorozatot tartottak az »égő világ«-ról. Az előadások

s előadók a következők voltak: A kommunizmus a 
Bibliában címmel Győry Elemér református egyház- 
ker. lelkészfőjegyző, A kommunizmus Marxnál címmel 
Hilscher Rezső dr. budapesti egyetemi m. tanár, A 
kommunizmus Oroszországban címmel Túróczy Zol
tán evangélikus lelkész, A kommunizmus Magyaror
szágon címen Pap Béla református lelkész, lap
szerkesztő, A kommunizmus világpropagandája című 
témáról Szabó József evangélikus püspöki másod- 
lelkész beszélt, D. Kapi Béla dunántúli evangélikus 
püspök pedig e címen tartott előadást: Mit csinál 
a Krisztus frontja? Az egyes előadások után, ame
lyeknek színhelye a Kálvin Kultúrház volt, nagyobb 
összegeket adakoztak a két egyház karácsonyi sze- 
retetmunkája javára.

—  G y ö n g y ö s .  December 18-án D. Kovács Sándor 
püspök gondolatokban gazdag ádventi előadást 
tartott a reformátusok gyülekezeti termében. Jól 
esett a kislélekszámú fiókegyház tagjai mellett ott 
látni más vallásfelekezetek tagjait is s érezni, hogy 
közös az ádvent, közös akadály a bűn és mindnyá
junk megváltója a Krisztus. Hedrich Éva szavalattal, 
Szivák Imre énekszámmal szerepelt. — A vasár
napi iskolások Szivák Ilona vas. isk. vezető irá
nyításával kis házi ünnepélyt rendeztek, amelyen 
szegényebb társaikat örvendeztették meg szeretet- 
cscmagokkal.

—  N a g y s i k e r ű  karácsonyi hangverseny volt va
sárnap este a Budapest-Fasori templomban. Kemény 
Péter s. lelkész a karácsony zenéjének keletkezéséről 
és fejlődéséről tartott érdekes előadást, azután 
a Fasori Evangélikus Énekkar és a gimnáziumi gyer
mekkar adott elő karácsonyi kórusszámokat Peschko 
Zoltán tanár-karnagy vezényletével, s nagy hatása 
volt Peschko Zoltán orgonaszámainak is.

— A salgótarjáni Evangélikus Nöegylet és Leány
egylet ezévi karácsonyi vásárja és kiállítása ismét 
a siker jegyében zajlott le, ^amennyiben 1200 P jöve
delemből 600 P tiszta jövedelem volt az eredménye, 
amiből az egyház összes árváit, özvegyeit és sze
gényeit megajándékozták. Kiválóbb tevékenységet fej
tettek ki Pántyik Árpádné, Moticska Nándorné, Med- 
zihradszky Márta és Markó Emma elnökökön kívül 
özv. Weiszenbacher Jánosné, Köntzey Ferencné, 
Flachbart Jánosné, Galbács Ilona, Zelenka Panny, stb. 
A kiállítás sikerét nagyban elősegítette (a városi óvo
dások délutáni előadása, melyet Csarba Mária óvónő 
vezetett és az esti előadás, 'amelyen közreműködtek 
Németh Gzéa segédlelkész, az egyház szalonzene- 
kara Kovács Géza vezetésével, a Grozs trio, Nagy 
Árpád vak zongoraművész, ötvös Zsuzsika, Kiss Anna, 
Flachbart Sárika, Jankovics Jolánka, Viroszták Lajos, 
Lausch Géza, Stenczel László, Pampurik Béla, Mi- 
secska József. A szombat estétől vasárnap estig 
tartó kiállításon háromszor volt zsúfolt ház. A 
kiállítást a presbitérium élén Dr. Csengödy Lajos lel
kész nyitotta meg.

—  H a r a n g s z e n t e l é s  O l c s v á n .  A kisvárdai anya
egyházközséghez tartozó olcsvai fiókegyházközségben 
ádvent 3-ik vasárnapján, december 13-án az alig 
pár hónapos imaház mellett felállított haranglábba 
behelyezték az első harangot, melyett a hívek áL 
dozatkészsége szerzett be. A szentelést Pass László 
alesperes végezte Marcsek János ózdi, Csákó Gyula 
kisvárdai lelkész és Nikodémusz János olcsvai se
gédlelkész társaságában. A délutáni vallásos ünne
pélyen Marcsek János tartott ádventi előadást. A 
pár éve alakult fiókegyházközség lelkipásztorának 
irányítása és a missziói segédlelkész buzgólkodása 
folytán szépen fejlődik és nagy körzetben ápolja egy-
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házunk iránt a fokozódó hithüséget. Az ünnepélyen 
jelen volt a missziói központ munkájának lelkes tá 
mogatója, Dr. Streicher Andor alispán, egyházme
gyei felügyelő is.

— Eljegyzés. Dr. Szlávik Mátyás nyug. eperjesi 
teol. akad. dékántanár és neje szül- Sziebert Olga 
leányát, Lenkét f. hó 21-én Rákosszentmihályon elje
gyezte Kollár József szfőv. középiskolai tanár.

— Bonyhád. A néhány éve megalakult Bonyhádi 
öregdiákok Szövetsége szorgalmasan gyűjtögeti szár
nyai alá az intézet volt növendékeit. Célja, hogy azok, 
akik a nagynevű iskola azonos szellemén nőttek fel, 
az életben is minél szorosabb érintkezésbe jussanak 
egymással. A Szövetség titkársága: Bonyhád, Gim
názium; elnöke, Koritsánszky Ottó, Budapest, VI., 
Hegedűs Sándor-u. 17.

— Sikátor. A gyülekezet templomának 40 éves 
fennállását bensőséges keretek között ünnepelte. Ez 
alkalomra a gyülekezet a templomot kijavíttatta, a 
nöegylet pedig a templom utcai oldalát bekeríttette 
és a padokat lábtartóval szerelte fel.

— Halálozás. Id. Polgár János nyug. ev. lelkész 
életének 88-ik évében, december hó 15-én elhunyt.

— Pápa. A nőegylet december 6-án rendezte meg 
nagysikerű szeretetvendégségét, amelyen több, mint 
kétszáz vendég jelent meg. A szeretetvendégségen 
közreműködtek a következők: a tanítóképzöintézet 
zenenégyese, a gyülekezet tanítóiból alakult énektrió, 
Gerencsér Gizella urilány. A szeretetvendégségen 
Schöck Gyula lelkész tartott előadást. 150 pengőt 
jövedelmezett a szegény gyermekek karácsonyi fel
ruházásának nemes céljára.

— Felvételek a tiszai ág. h. ev. egyházkerület 
miskolci jogakadémiáján az 1936—27. tanév II. felére.
— A tiszai ev. egyházkerület miskolci jogakadé
miáján 1937. január hó 13-án kerülnek betöltésre a 
megüresedett I. éves hallgatók helyei. A felvétel 
iránti kérelmek a dékáni hivatalhoz címezve 1936. 
december 30-ig nyújtandók be. Részletes tájékoz
tatást, valamint a felvételi kérvények ügyében hozott 
döntést a dékáni hivatal az érdeklődőknek rendel
kezésére bocsátja.

—Az »Ösagárdi Ág. Hitv. Ev- Egyház Története«. 
Irta: Harmati Béla. Szerző kiadása. 1936- 20 oldal. 
A templom fényképével. — Kívánatos, hogy meg- 
írassék olyan egyházközségeink rövid története, ame
lyeknek nagy múltjuk van. Fenti könyvecske a 
templomszentelés 150 éves évfordulójára készült. 
Tartalma: A község eredete. A lakosság származása. 
Az ev. egyház keletkezése. Az Egyház újraéledése 
(1785). A templomépítés. A templomtorony- Az új 
orgona, szent edények és egyházi kegyszerek. A 
lelkipásztorok. A felügyelők. A tanítók. Kérő szó 
a gyülekezethez. — A könyvecske ára 90 fillér. —
— Tiszta jövedelem karácsonyi gyermekfelruházásra 
szolgál.

— »Trianoni zsoltárok.« Petrovics Pál budafoki 
lelkésznek most megjelent ilyen című, hazafias és 
vallásos irányú verseskönyve. Kapható a Luther 
Társaság-, Kókai-, Bethlen-, és a Scholtz testvérek 
könyvkereskedésében. Ára 80 fillér.

— Nagg gazdagsággal árad az Ige vigasztalása, 
vezetése, intése a Magyar Keresztyének Naptára le- 
szakítós bibliai tömbnaptárból. Az 1937. évfolyam már 
megjelent. A két evangéliumi protestáns egyház lel
kipásztorai és az evangéliumi keresztyénség »királyi 
papsága« lelki tapasztalataiknak gazdag tárházából 
bőven osztanak a naptár lapjain. Igen sok házban 
használják a házi áhítat megtartásánál segédeszközül 
a tömbnaptár bibliamagyarázatait. Ára hátlappal 
együtt P 1.60, mint könyvnaptár vászonba kötve P 
1.60, csak maga a tömb P 1.20. Tíz példányon felüli 
rendelésnél kedvezmény. Megrendelhető: Betháni 
Könyvkereskedés, Budapest, VIII., Gyulai Pál-u

— R farmtól a székesegyházig. (Williams Györ^ 
élete. Irta: Williams I. E. Hodder. Fordította Szöllős

István. Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szö
vetségének kiadása. Budapest, 1936. VII. 149 lap 
Karácsony Sándor elöljáró beszédével. Ára 2.50 P.) É 
kötetre ismét felhívjuk mindazok figyelmét, akik if
júsági munkával foglalkoznak, vagy aziránt érdek
lődnek.

— Rát Mátyás emléke. Az első magyar nyelvű 
hírlapnak, a Magyar Hirmondó-nak 1780-ban meg
indítója és szerkesztője Rát Mátyás evangélikus lel
kész volt. A Győri Evangélikus Ifjúsági Egyesület 
most mozgalmat indított, hogy Rát Mátyásnak, az 
első magyar nyelvű újság megindítójának Győrött 
emléket állítson. A mozgalom fővédőségét D. Kapi 
Béla dunántúli evangélikus püspök vállalta. Tekin
tettel arra, hogy az egyesület anyagi ereje kevés, 
felhívással fordulnak a társadalomhoz és mindazok
hoz, akik át vannak hatva a magyar sajtó felbecsül
hetetlen jelentőségének tudatától. A »Rát Mátyás 
Emlékmű Alap«-ra szánt adományokat a 30.526. sz. 
csekkszámlára kérik.

— »Szeretsz-é engem?« Prédikációk, alkalmi be- - 
szédek, előadások. Szerzője: Szántó Róbert kelenföldi i 
lelkész. Kiadja a Kelenföldi Luther Szövetség. Ára c 
4.80 P. E közel jövőben megjelenő műre már most t 
felhívjuk híveink figyelmét.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya- í 
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is 1̂ 
gondozásba vehesse a Virágszövetség. — Adományok >1 
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére 9 
küldendők.

HOGYAN TÁMOGASSUK AZ EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLETEK JÓLÉTI EGYESÜLETET?! 
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület« » 
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti il 
Egyesület« felkarolása. Hívja fel mindenki a hittest- -: 
vérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti Egyes* •; 
sülét mindenfajta biztosítást felvesz, különösen te- -‘ 

metkezési és gyermekbiztosításokat. n
A Jóléti Egyesület 1986. évi programra ja: sgondosko- -(

S Z L E Z Á K  L Á S Z L Ó
Magyarország aranykoszorús mestere 

harang- és ércöntöde, harangi elszerelés- és hararg- 
lábgyár, Budapest, VI., Petneházy-utca 78. szám.

8 aranyéremmel és 4 díszoklevéllel kitüntetve'

Megjelent!
Zur Nieden Ernst: Éneddel beszélgetek.
Fordította Dr. Vető Lajos. Ára P 280 

Kapható Scholtz Testvérek könyvkereskedésében, IX. X 
Ferenc-körút 19—21., és minden jobb könyvkeres- e 

kedésben.

SZIGETI NÁNDOR és FIA
ékszerész. Budapest, IV., Kecskeméti-utca 9 szám. m 

Alapítva: 1867.
Nálunk már kevés pénz* 
ért vehet arany ékszert., 
ezüst tárgyakat és pontosso: 
órát. Jöjjön választani. 

János ev. 4:47—54-
Fébé Evengélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Damjanich-u. 28-b. F.: Farkas L. J

a 
u.
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