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LATSZATOK,

, Mennyi a sz.é.~éw .~s rnennyi, ióság.!
MTIyesok -x<W-nyillik In uUCLkol'iá.i5Ta,meIrriyi
adományt olvasnak fel vasárnaponként a szó-
székeken, mennyit nyugtáznak az ujságok. És
a rongyosok száma nem fogyatkozik meg, a
szegénység nem lesz kevesebb, hiába tiltották
el az utcáról a kóldusokat, csak az emberek
szemébe nem kiált többé a nyomorúság úgy,
mint azelőtt, nem ébreszt néhány fillérnyi szá-
nalmat, hanem mindent nyugodtan a hatósági
szegénygondozásra hagy, ahova azonban nem
küldötte be a megigért és soknak tartott 'pen-
g~ket.Látszat.ra javult ct városok képe, az or-
szágba özönlő idegenek nem borzadnak többéaz utcák rongyosaitól, de a mély ben •furcsa
erők izzanak, lappanganak és zavarjáJk nyug-
talanságukkal az ország békességét.

Legalább estig most már nyugodtan lehet
járni az utcákon, mert az erkölcstelenséget
ip, a mellékufcákba kényszerítették és senki
nem zavarja a békés sétálókat. A statísztíkai
adatok szerint a törvénytelen gyermekek szá-
ma is csökkent, mert míg 1900-ban 6.464, azaz
27.50;0 volt, addig 1933-ban 3.021, azaz 19.9
»«. Látszatra tehát javult az erkölcs és nyu-
godtan. lehet felsóhajtani i mégis van javulási
szándék. De vajjon ki készített statisztikai
adatokat a magzatelhajtásokról és vajjon nem
lenne-e több azoknak a »kicsiny koporsóknak«, .
téglaalakú .' kis dobozoknak száma, amiket
Nyisztor Zoltán Magyar Góg-jábari elrettentö
Iigyelmeztetésül ki akar rakni az ablakok alá,
mielőtt pusztasággá es kihalttá lennének a
magyar falvak és' a magyar városok. Mert el-
jön az idő, amikor már késő lesz. a gyermekte-
len házaspároknak arra, hogy feleszméljenek

és lsten büntetése fOgl',lesujtalliJ ki tudja, hogy
milyen ala-kb1t'Il,az- -6 rrregszabot -törvényeit
megvető emberekre, országokra és világra.

Látszatra a keresztyénséggelsincsen baj.
Akik eddig aggódtak érte, most. nyugodtan fel-
sóhajtanak: nincs baj, hiszen Sztalin szabad
valláegyakorlatot engedélyezett Oroszország-
ban. Nem fenyeget 'hát a legveszedelmesebb
oldalról sem többé veszély. De vajjon észre
lehet venni, hogy csakugyan javult a helyzet?
És vajjon hányan tudnak arról, hogy Sztalin
maga mondotta: »Ez a vallásszabadság nem'
jelenti azt, 'hogy most. már békében is hagyom
a keresztyéneéget. Az istentelenség propagá-
iása és harca semmivel sem lesz enyhébb, csak
éppen nyilt ellenfél lesz az, (t. i. a keresztyén- .
ség), aki eddig elrejtett. volt«. És vajjon ki
veszi észre azt, hogy ebben is csak politikai
ügyeskedés van' és .annak az igazságnak fel-
ismerése, hogy nyilt harcban győzni az ellen-
fél felett, még ha kisebb 'mértékű is. a győ-
zelem, hatásaiban nagyobb jelentőségű, mínt
nagy győzelem titokban.

Látszatra a keresztyén hívő' sem külön-
bözik a többi embertől. Ugyanúgy él .és ugyan- ,
úgy meghal, rnint a hitetlen. A látszat. mö-
gött sokkal erősebb, igazságok rejtőznek, amiket
nem lehet sem tüneti kezeléssel, sem hanyag
nem-törődömséggel eltűntetni és megváltoztat-
ni, hanem amik felett ott van az Isteni' Ige
nagy igazsága: nincsen igazság, ami napvilágra
ne jönne. Lehetaz élet ezen a világon látszatra
szép és lehetnek az emberek látszatra jók,
végeredményben csak egy a döntő: mi lesz, ; .
ha az igazság napfényre jő? Mi lesz, ha Isten
ítélettel belenyul a világ életébe és a látsza-
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tok-.yilágát- az igazságok- vHágává teszi, .ahol
kinyilvánu], ll.o.gymit' rejtett ariagyvárosok
koldustalan 'arca 'a statisztikailag javuló köz-
erkölcs, az újra tlevégőhöz juttatott keresz-
tyénség és a látszatra semmit sem érő hit.

Remény, Péter.

A zsinati törvényeket kisérő .
felterjesztés.

Főméltóságú Rormányzó Url
Legkegyelmesebb Urunk!

A magyarországi ágostai hitvallású evan-
gélikus egyháznak mély tisztelettel éSI hódolat-
tal előterjesztlett kérelmére Főméltóságod 1934.
évi május hó 19..én kelt - s egyházunkkal
a m. kir. vallas- és kőzoktatásügyi miniszter
úr 1934. évi május hó 26-án 5505/1934. II.
szám alatt keltezett leitatával közölt - leg-
felsőbb elhatározásával legkegyelmesebben
megengedni méltóztatott, hogy egyházunk -
egyetemes felügyelőjének 1934. évi április, hó
3-án kelt legalázatosabb kérvényeben felsorolt
tárgyak feletti tanáoskozás és határosás cél-'
jából - országos zsinatát 1934. évi november
hó lG. napjára, Budapestre összehí vja, ott
megnyissa és megtartsa, anélkül, hogy az
1790-91. évi XXVI. törvénycikk 4. §-ában
emlí tett biztos kirendelésére vonatkozó jogait
.Főméltóságod érvényesíteni szükségesnek lát-
ta volna.

Egyházi Alkotmányunk értelmében há-
rom évre terjedő jog és hatáskörrel felruházott
országos zsinatunkat 1934. évi november hó
10. napján alkotmányszerűen megnyitottuk;
múködését a zsinat tény leg megkezdte s ez-
ideig négy ülésszakon át és pedig 1934. évi
november hó 10-i3. napjain; 1936. évi október
hó 28. napján; 1936. évi november hó 10-21.
és december hó 7-10. napjain; végül 1937.
évi március hó 11-12. napjain folytatta és a
következő tíz (I-X.). tör-vénycikket megal-
kotta:. .
1. törvénycikk : A zsinat lcieqéseitéeéről.
II. törvény cikk : Az Egyházi Alkotmány sser-

oeeeti és kormányza.ti részének kiegészí-
tése. és -mádositása tárg,yába.n.

Ill. törvény cikk : A m. kir. honvédséghez tar-
tozó 'egyháitagok lelki gondozásáról.

IV. törvénycikk i t.zle egyház missziói munká-
'járól. . > •

V. törvénycikk : A.Zegyház iskoláiról.
Vl. törvénycikk :.Az egyetemi evangélikus hit-

tudoma,nyi 'kar létesítéséről és működé-
sb-ől. .

VII. törvénycikk : Az Egyházi Alkotmány ház-
tartási 'részének kiegészítése ée modositása
tárgyában.

VIn .. törvénycikk :' Az egyházi törvényke-
" réerél.

, IX. .törvénycikk: A, 111:agyarorfizg.gi evangg./-
lilcu« és a"rnagyarors.zági· refol"'f'liátus'egyház
lcözigazg~l,tá8i és 'vag,líoni vitá:'? kérdéseinek
eldöntésére külön bírós.1..g. seerveeésérőc. ..'

X. törvénycikk : A.z evangélikus egyhií;egyec

ieni nyugdíjintBze(é-ről.
A zsinat kiegészítéséről szóló I . tÖTvény-

r:ilck megalkotását egyházunk pótlólag vette
fel a zsinat tárgyai közé.s ez okból még 1934.
évi szeptember hó ll-én k-elt hódoló előterjesz-
tésében tüzetesen megindokolvan kérelmét a
m. kir. vallas- és közoktatásügyi mínisztérium-
nak 6701-1934. II. leiratából arról értesült,
hogy a zsinat ezervezetének módosításához
újbóli legfelsőbb engedély kieszközlése - te-
kintettel a zsinattartást időközben engedélyező
s 1934. évi május hó 19-én kelt legmagasabb
elhatározásra - szükségesnek nem találtatott,

Ennek folytán 1934. évi november hó 10-
én megnyílt zsinatunk .már az első ülésszak
folyamán meghozta a zsinat Icieqéeeitésérol
szóló törvénycikket, amelyelnyervén a leg-
felsőbb jóváhagyást és megerősítést, a zsi-
natnak -1936 .évi október hó 28-án tartott má-
sodik ülésszakában kihirdettetett és tizenkét
zsinati tag meg választásával végre is hajtatott.

Az Egy'házi Alkotmány szervezeti ée kor-
má.nyzati részének lciegészítése és módosítása
tárgyában alkotott ll. töri'énycikk 1893. . éyi
március hó 18. napján legfelsőbb jóváhagyás-
ban és megerősítésben részesült »Egyházi Al-
kotmányc-unk első" másodtk és harmadik
»Részc-ének kiegészítését és illetve .módcsítésát
tartalmazza. Zsinatunk - a magyarországi
evangéliku egyház jelenlegi megcsonkítottsá-
gára való tekintettel - csupán a legfontosabb
hiányosságoknak megszüntetésére s egyes ren-
delkezesek további halasztást nem tűrő újabb
szabályozására szor ítkozott, Igy. nevezetesen:

Az általános részben az állami hatóságok
segédkezésének (ius advoeatíae) igényhevéte-
lét ugyanazon elvi alapon szabályozta, mint
ahogy az a református egyház részéről történt
s államfői jóváhagyást is nyert. Nevezetesen
- az állami szuverénitás, valamint az egyházi _
autonómia szempontjait egyaránt mérlegelve
- kiterjesztetett az állami jog-segély igénybe-
vétele 'egyházi biróságole törvényes hatáskö-
rében hozott jogerős ítéletei vel kíszabott ma-
rasztalási összegek és pénzbüntetések bizto-
sítása céljából;

a vallástanítói, intézeti, ifjúsági, egyesü-
. le ti és katonai lelkész jogállása - amelyekről
az eddigi egyházi alkotmány nem intézkedett
-, megfelelően szabályoztatott ; ugyanígy ren-
dezni kellett a vallásos és egyházi célú egye-
sületek jogviszonyait is;

tekintettel az utolsó zsinat (1891-1894.)
óta keletkezett egyes állami törvényekre) az
egyházfegyelem érdekében egyházi szempont-
ból szabályozni kellett az egyházi tisztség vi o

selőinek vagyegyébként egyházi szolgálatban
állóknak. házasságkötését: '
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Al -önkormányzati részben nagyjelentő-
ségű újítás 'az 'egyházközségi képviselőtestület
kötelezö rnegszervezése a' nagyobb egyházköz-
ségekben : különösen pedig a presbiteriumok
felállítása az összes magasabb egyházi közigaz-
gatasi íokozatokon. Az egyházmegyei, egyház-
kerületi és egyetemes presbiteriumnak, mint
intézkedö hatóságoknak, egyházi közigazgatási
szervezetür kbe történt beiktatása az egyházi
közigazgatá szakszerűségét és gyorsaságát, te-
hát jóságát fogja szolgálni; másfelől lehetövé
teszi azt; hogy ezentúl a közgyúlések a kisebb
jelentőségű, konkrét közigazgatási aktu októl
tehermentesíttetvé», nyugodtabban s behatób-
ban foglalkozhassanak ar, egyház általános, elvi
jelentőségű - problémáival, valamint kormány-
zati és közigazgatási fontosabb kérdésedvel.

Szükséges volt a közgyülés, másfelől a
presbiterium hatáskörének szabatos _és egy-
ben a gyakorlati élet követelményeit kielégító
elhatárolása. Zsinatunk óvatosságból nyitva
'hagyta az útat ennek a kérdésnek szabályren -
deletí úton való rendezésére, ha ezt a jog-
alkalmazás tapasztalatai majdan így kívánnáJk.

Az egyházközség fogalmának szabatosabb
meghatározása, nemkülönben az egyházközség
válfajainak tárgyi alapon történt elhatárolása
II jövőben előreláthatótag meg fogja szüntetni
azokat a zavarokat és elégedetlenségeket, ame-
-lyek Iöként az egyházközségi teherviselés el-
·oszl ása ""öl{áJ1Ól--muLatközt;a;k:.Másfelől a "szór-
ványok gondozását célzo egészen új elgondo-
lások remélhetőleg megszüntetik az elhanya-,
golt szórványokban már-már katasztrofálisan
mutatkozott vallási közönyösséget és innen
származott komoly arányú vérveszteséget.

A lelkészválasztás .szabályozáaát zsinatunk
továbbra is szabályrendeleti útra terelte. Csu-
pán néhány szakaszt vett fel a lelkészre vo-
.ua tkozólag s ezek között újszerűségénél fogva
·meg kell említenünk a~t a rendelkezést, amely
a lelkész házasságkötését - anélkül természe-

·tesen, hogy ezzel az állami törvényekben biz-
tosított alanyi jogai csorbát szenvednének -
az esperes, illetve a püspök engedélyezésével
hozza kapcsolatba.

A zsinat szervezetét azegyházkel'ületek
és az egyházegyetem követküldési jogának tör-

.vénybeiktatásá val módosítottuk. Szüksé$ volt
erre azért, mert a trianoni megcsonkítás kö-
vetkeztében az. eddigi egyházmegyei választott

·zsinati képviselők számaránya lényeges erő-
viszony eltolódást.eredményezett. a hi vatalbóli
s főként az iskolai képviselet javára: más-
részt csak így látszik gyakortatüag megvaló-
síthatónak az a teljes mérvben indokolt köve-
telmény, hogy egyházunk . törvényhozásában
azok. az országos nevú, kivételes képességű
, -egyben buzgó hittestvérek is részt vehesse-
nek; akjk az eddigi kizárólagosan egyházme-
gyei választási rendszer és eljárás mellett
rnandátumhoz aránytalanul kís számban jut-

·hattak. ., r

Zsinati p.ó.ttl1g.o1~.,yálas~tás~.; Et zsinat. t~r:

·tamának három évtől tíz évre. történt feleme-
lése, olyan újítások, illetve kiegészítések, ame-
lyeket egyrészt az előző zsinat óta szerzett
tapasztalatok, másrészt a szintén zsinat-prés-
biteri alkotmányú hazai református egyházzal
való viszonosság követelményei indokolnak.

A rn... kir, honvédség1hez tartozó egyhá,z-
tagok lelki gondoiá-sátról szóló lll. törvény-
cikknek egyházi törvénykönyvünkbe való fel-
vételét az a történelmi jelentőségű és örven-
rletes tény tette indokolttá, hogy .a hazai két
protestáns egyház hozzájárulásával a m. kir.
kormány közös protestáns tábori püspökséget
szervezett sam. kír. honvédség protestáns
egyházi alakulásának, belezervezetének to-
vábbi kiépítésére úgy a református egyhaz
egyetemes konventjének, valamint az evangé-
likus egyházegyetemnek felhatalmazást óhaj-
tott adni. Idevonatkozó törvénycikkünk tel-
jesen egyértelmű a református egyház 1928.
évben megnyílt országos református zsinata
által alkotott azono, tárgyú törvénycíkkel,
amely utóbbinak hatály ba lépése az evangé-
likus egyház azonos törvényének meghozata-
lától tétetett függővé.

(Folytat juk.)

A finn keresztyénség története
és a ftrm ey. egyház rajza.

(Fclytatás.)

IV. -A. nagy ébredés kora,
(1809-1860.)

A svéd királyok közül IV. Gusztáv Adolf ural-
kodott utolsónak a finnek felett. Ellenkezésbe ju-
tott Napoleonnal. amiért az utóbbi szövetségre lépve
L Sándor orosz cárral, az. egyesség értelmében
Finnországot az loroszoknak igérte oda. Ebből ke-
letkezoettaz 1808~.1809-·e:sháború, melynek beíeje-
zésével 'egész Finnország, mint orosz nagyfejede-
Iemség, 01'0SZ fennhatóság alá jutott. A svéd kírály
jogait egyházi vonatkozásban is ezentúl az 01'0SZ
cár gyako-rolta. Az orosz hivatalnokoskodó, közpon-
tosító "és rövidlátó politika alatt sokat szenvedett
a finn egyház. A felső és külső elnyomás, majd a
felvilágosodás elhidegült szeilleme sokban járultak
ahhoz, hogy a finn nép befelé tekintett és lelkiekben
keresett megbékülest. Igy érhető történetileg, hogy
ezekben a nehéz időkben hogyan születhettek hatal-
mas Ielki-ébredési mozgalmak, amelyeknek hatótá-
volságába beleesett mínden finn vidék és,· amelyek
ma is virágzanak éséltető forrásai a finn evangélikus
egyháznak. '
· Az ébredésí mozgalrnak lelki gyökerei kétség-
•kívül a korábbí szeparatísztíkus, eksztatikus, vagy
egyházias ebredési mozgal:makban keresendők, A
finn ébredest mégis szűkkörű és egyben merev cso-
portokra szaggatott formájaból a nagy parasztpró-
féta Routsalainen. Pál, (1777-1852) lendítette ki és
tette egyetemessé és átütő erejűvé. Gyermekkora
óta olvasta a Szentírást, de 19 éves korában 'egy

·rajongó csoportba kerűlt, amelynek keresztyénsége
óriási lelki harcok tüzébe vetette. Igy került el
hosszú útat téve meg, Högman kovácshoz, aki meg-
nyugtatta az ifjút. Csakhamar beszélni kezd az ösz-
szejöveteleken, keményen estorozva a rajongók el-

·bizakodott keresztyénségét, hirdetve a naponkénti
iJii1?-J?ál1.atgt és a bűn , ellen való szakadatlap .hareot.
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Egyszerű, szegény ernber volt, akinek gyakran VIOIt
éhinségben és nélkülözésben, része,

Csakhamar hívni kezdték míndenfelé, vagy őhoz-
zá Jöttek a szorongatottak, Elviszik ci fővárosba is,'
ahol és míndenütt .döbbent lélekkel hallgatják az ő

eleven igehirdetéseit. A »hívatalosake azonban hí-
veit üldözni kezdik, különösen a hivatalnoki kar
volt nagy ellensége és tíltott vösszejövetelek címéri
perbe fogják. Amikor az »öreg Pál« bírája, elé
állva meghallgatta az íté1et'et,az udvaron összegyü-
lekezett hatalmas néptömeg az 'Erős vár-t énekelte,
majd 'az Öreg Pál példájára valamennyien térdre-
borulva dicsérték az Istent, hogy méltóvá teszi öket
il Krísztus nevéért való szenvedésre. A Lélek tüzét
megakasztani többé semmiféle erőszakkal sem le-
betett. Routsalaínen 'eleint,e' szinte!')gyedül képviselte
kifelé az ébredés ügyét. A papság nagyon messze
volt a lelki élettől. A, felvilágosodás papságát a tár-
sasági élet, a vadászatl, a tánc és a kártya fogjlal-
koztatta. , '

A papok közül az ébredéshezelsőnek Lagus Jó-
nás csatlakozott fiatal segédlelkész: korában, Egy
este beteghez hívták, ahová, sajnálva otthon hagyni
a szórakozó társaságot, elég' későn érkezett, Utköz-
ben a hírvivő felébredt atyafi azt kérdezte tőle, hogy
mimódon jutott ébredéshez. rnire Lagus gorombán
leszidta. Erre vaz atyafi a következőket mondotta:
ha egy kírály és egy koldus hajótörést, szenvedve
megmenekülnépek és a koldus érdeklődnek a ki- ,
rály megrneneküléséről, a király bizonyára nem len-
ne ilyen goromba. A beteghez későn érkezve; egyík
hozzátartozója e szavakkal fogadta: Legyen átko-
zott, aki megakasztja az Ur munkáját! Ez az út
megnyitotta Lagus' szernét és a tehetséges fiatal
pap a finn egyház egyiklegáldottabb munkájú pap-
jává lett. A másik Malmberg Gusztáv volt, aki
Szentpéterváron lelkészkedett. (a háború előtt 60
ezer lelkes finn, evang. gyülékezet volt itt!) és itt
nérriet- píetístákkal kapcsolatba jutva, olyan hatalorn-.
mal hirdette az Igét, ,hogy, istentiszt,eleteit töme-
gesen látogatták. Mível »zendüléstől« tartottak, szám-
,űzték: Finnországba kerülve kapcsolatba jutott La-
gussal és Routsalalnennaf s mint lapnai pap az' éb-
redés lelki vezérévé Iett. Törnegek keresték- fel
templomát a messze vidékekről is s az 'előbb iszá-
kos és verekedő nép lassan átformálódott és le-
rakta a máig is meglevő eleven vkeresztyénség és
népi műveltség alapjait. Gyakorolják a: külmísszíót,
majd a harmadik pap, Bergh János, meghonósítván a
vasárnapi iskolát is, Luther fordításokkal. építő ira-
tok és ujságok kiadásával építik Isten országát, Az
ébredés hívei közül 'egyetemi katedrára is, kerülnek
- így a' felvilágosodás könnyelmű és komolytalan
papi típusa hamarosan csak történelmi. emlékké lesz
és lassan megszűníki a felébredtek üldözése is, amely-
ből az ~lső hozzájuk csatlakozott papoknak is bő-
séggel kijutott. .' .

'Nagyjelentőségű volt Sienbiick Lörínenek vaz éb-
, redéshez való .csatlakozása. Papi családból szárma-

zott s így művelt, magasabb társadalmívosztályok-
kal élénk kapcsolatai .lévén, az ébredés szellemét
a jobbára: svéd nyelvű művelt körökbe is elvitte.
Igy az ébredés a finn nép, vezető réteget is meg-
találta, amivel együtt járt a nemzeti ébredés is.
Stenback ,egyetemi tanulmányai alatt az, egye-
terni ifjúság között ősszejöveteleket tartott, majd
amikor kegyessége miatt lezárul előtte az egyetemi
továbbtanulás lehetősége, iskolaigazgató, pap, - és
később a nevelés tudományok .egyetemj tanáráva
lesz. Jelentősége abban áll, hogy az ébredés szel-
lemét a művelt körökbe vitte, ahol az ébredéssol
együtt megszeretík és visszatérnek a finn nyelvhez,
alapot rakva a nemzeti kultúrához is. .., Ebben az
időben egész Finnországban általánossá válik a seu-
ratok (összejövetel) tartása, amelyekben egészen sa-
játos népi kegyesség gyakorlása alakul ki. Tartaní
kezdik a nagy nyári seuratokat is, ahol 'ezrével
jönnek össze' azembere~, az Ige »művelésére«.

A régebbi Achreníus-Iéle »imádkozók« és-a mos-
'taní. ébredésí irányösszetevöJeként, emlékezhetünk

meg a Renquisi Henrik által indított »imádközók«
mozgaimáról. Finn családból való volt, de kordívat-
ból svéd nevet vett fel.' Vándorkereskedésből 'szer-
zettpénzből tanult, késöbb .ís- »vallásos« írodalrnat
terjesztve. Sokat fordított Luthertól, de maga Is írt
egy sereg könyvet. Híveit'öl nemcsak belső megvál-
tozást, de külső megtérést is követelt. Tanításában
különben teljesen azonos volt .a Routsalainen által
megindult ébredés tanításával. A népet szígorúan
oktattatta az olvasásra, rengeteg iratot terjesztett
el és minden járó-keiőtől megkérdezte: mi van a
lelkiekkel? Sokszor látták öt 'egy-egy járó-kelövel
térdelve imádkozni az országúton. Esperesének fel-
jelentésére tévtanok miatt elitélték és börtön lel-'
késszé.' tették. Az ébredest azonban 'ebben az ágban
sem lehetett megakasztani. mert a börtönből kike-
rültek mindenütt gyújtottak újabb tüzeket.

A harmadik, jobbára 'új útakon járó ébredesi
mozgalmat Hedberg FrigYies, lelkész indította meg.
Az ő tanításának a velej e a Krisztus váltsághalála.
a kegyelem hirdetése az evangélíum, (ezért evangé-
liumi mozgalom). 1840-ben: a püspöki- 'káptalan el-
tiltotta az összejövetelek tartásától és Oulúba bör-
tőn -lelkésszé kinevezte, ami egyet Jelentett' a fog-
sággal. Rövidebb ideig volt börtönlakó (Renquíst
10 évig!) és : újra visszament gyülekezetébe, Hatá-
rozottan' tanította, hogy Isten kegyelmének egyetlen
bizonysága az Ige, az emberi tapasztalás, még a
belső is - képmutatás. Eleinte teljesen együtt mun-
kálkodott Lagussal és Routsalaínennal, .de az éb-
redés ügyének nagy kárára -az ő köréhez tartozók
egy: része személyes harcba bocsátkozott, ezzel ket-
tészakítva az ébredés követöit, .Rengeteg könyvet írt,
egyházi lapot szerkesztett :- hosszú munkás élet
után 1893-ban halt meg. ' {

. Az előbb már. említett ébredésí mozgalmaktól
egészen függetlenül indul meg egy ébredés Laestadíus-r
Lőrinc Iappvidéki finn .leíkész urrunkája nyomán. Papi,
családból való volt, kezdetben növénytannal foglal-
kozott, növénytudományáért több külföldi rendjelet
is kapott. A Svédország északi részén lakó finnek
között munkálkcdott több mint harminc esztendeig.
Az 'egy-két hónapos vríágos nyár, de a 8 hónapos
nappal' és sötét, hideg tél elmélyedövé tették. Lelki
életében az 'első jelentős eseményt kis fia, halála je-
lentette, majd gyülekezetének egy leánytagja vezeti
el az ébredés útjára,' Igehirdetésének hatására jellemző,
hogy olyan erőteljesen .festette az emberi bűnt és
fenyegette kárhozattal a bűnöst, hogya templomban
rajongó (eksztatikus}. hullám vonult végig: az em-
berek hangosan sírtak, majd a kegyelem feletti örö-
mükben tapsoltak és táncoltak. Később az ébredés
olyan mértékben 'elterjedt egész északi Svéd-, Norvég-
és Finnországban, .hogy Laestadíus nem tudta el-
lenőrizni és a rajongást fékezni. Sok betegeslés nem
kívánatos jelenség kapott lábra, amelyek miatt Laes-
tadíusnak sokat kellett szenvednie, Legjobb mun-
katársa Raattama János volt, .aki Luther személyes
gyónásra vonatkozó tanítását teljesen átvette és al-
mazta. E Laestadianus gyónó tan szerínt a gyüle-
kezet selött megvallott bűnökre lehet csupán hirdetni
a bocsánat kegyelmét, mert a bocsánatadást. vagyis
a kulcsok hatalmát Isten a hívők (Iaestadiánusok)
gyülekezetére ruházta. E mozgalornnak' az északi
vidékeken 'elharapódzott pálinkaivás miatt is nagy
szerepe volt. Laestadíus, mínt. Renquíst is .--..,szígorú ,
alkoholellenes munkát is végeztek il gyülekezetben s
a mai finn alkoholtilalom e mozgalmakban leli ma-
gyarázatát, '" ' . • -.

Nemcsak ennek az ötven eszterídőnek, de az
egész finn keresztyénségnek is a Iegjellemzője az
ébredésí mozgalmak megindulása. E mozgalmak az
egyház üdvhirdetésének a gyümölcsei. Ez az üdv-
hirdetés- azonban sokszor ki volt téve' kordivatnak,
amikor az éhező lelkek személyes lelki életre vá-
gyakozva alakítottak közösségeket, hágy életre tá-
masszak .az egyházat is. Nagy jelentőségük éppen
abban van, hogy ha eleinte nem is, de később az ,
egyház is, megérezte e mozgalmak jelentőséget, falai

közé vitte és az egész-ftnnvkeresztyénségét meg,-
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termékenyítette. Ezeknek az ébredési , mozgalrnaknak
a története: a harcok, ellenállások, de ugyanakkor
gyönyörűgyőzelmeknek a történe-te .. A legjellemzöbb
azonban mégis az, hogy a lényegileg ugyanazon
tanítás mellett is többször lc{i1ö~n útakon járnak, mert
történetileg máshonnan indultak 'el, ~ másrészt pe-
dig a néha ellentétes tanítás mellett is valamény-
nyien ugyanannak a finn evangélikus egyháznak a
tagjai, mert valarnennyien a 'finn 'evang. egyház
hűséges lelki gyermekeinek tartják magukat.
(Folytat juk.) Zászlvaliczky Pái.

Hogyan lett Torkos András
győri lelkész a magyar pietisták

atyja?
-- Halálának kétsedzado« évfordulójára.

Negyven évvel ezelőtt írtam első munkámat a
magyar píetístákról. Első úttörésés alapvetés volt
ez, amint' Thiénemenn professzor is elismerte, aki
azóta kétszer is feladta 'ezt a tárgyat hallgatóinak.
Gragger Róbert is foglalkozott vele s nagy buzga-
lommal gyűjtötte .a nagy Franekenak és fiának', a
magyarokkal való levelezését. A mult 'évben pedig
a r. kat. Szentiványi Béla dr., a Nemzeti Múzeum
tisztviselője írta meg igen tartalmas', és eléggé tár-
gyilagos, értékes munkáját: »A pietizmus Magyar-
országone címen (Bpest, 1936. 92 1.). Tiszteletpéldányt
küldött belőle, »mínt a magyar pietizmus első ku-
tatóiának«, s műveimen, keresztül hálás tanítványom-
nak 'me-Mj a~ illlag'át; __hárs-ezeméíyesen __.még4~nem js
találkoztunk. " .

Elsőtnűvemben csak nagyaggodalommal mer-
tem Torkos Andrásnak a magyar píetísták atyja
címet megadni, mert neve .a hallei anyakönyvekben.
melyeket már. 40 ev előtt Kováes János budapesti
tanár volt szíves számomra kivonatoini, nem fordul
elő. Ujabban azonban Vértesi Jolán köszegí tanárnő
szíveskedett Torkosnak Franekéhez Győrből irt s a
berlini. állami. könyvtárban őrzött 11 levelét má-
solatban átengedni. Ezek azután teljesen meggyőztek,
hogy Torkos méltán viseli a neki már a kertársak
által megadott megtisztelő .nevet. .

Régi előkelő győri családból származott (ebből
való Torkos Lászlo, a költő is), melynek 400 éves
kastélya Győrrévfaluban a Torkos-kertben ma isál!
s képe RadosvJ. _»M?gyar Kastélyok« művében (Bu-
dapest, 1931.. 141. 1.) ma is látható. Atyja, Torkos
János győri táblabíró, a protestánsok pozsonyi kö-
vete, anyj a .nemes Bognár Katalin volt. 1669-ben
'született, Bátyját, Pétert 1699-ben első felügyelő-
jülmek választották a győriek. Scll:waidIMihály· bel-
városí. vagyonos kereskedő és táblabíró a sógora
volt. Iskoláit otthon s valószínűleg Pozsonyban es
Sopronban, végezte.' 169'2-ben mentek ki -Wdttenberg-
be Hegyfalusi Györggyel és Cseréti Mihállyal együtt.
Itt a magiszteri 'képesítést i:s megszerezte es több
latin értekezést adott ki. Ezek közűl a »De médita-
tíonibus passlonalibus« címüt LÖvei Balázs györi
lelkésznek ajánlotta. Még 1698-ban is mint tanár

'elnökölt kéf kültöldí hallgatónak a vítátkozásán, De
ez évben már 'Győrbe, Petróczí Ádám helyébe rek-
tornak és káplánnak hívták Lövel mellé, Ezt 1702-
ben szélütés érte s Torkos Iett a helyettese. Ben des
lelkésznek csak 1707-ben, Lövei halála' után' hívták
megj ~30 évig működött :még itt nagy áldással. 1737-
ben' halt meg. (Ez évben más két buzgó pietiste is
elhunyt,' Károlyi- István és Vásonyí Márton.) .

A. pietizmusho;; való .viszonyát Torkos maga
mondJae~ Franekéhez 1709; február 24-én írt leve-
lében. Tizenegy 'éve mát, hogy akadémiai tanulmá-
nyait . befejezve, Győrött állást kapott. Ennyi idő
multéeal--Franeke őtkőimyen eIfeledhette'-':írj a

- de őelőtté örökkévaló Francl~e,.dicsőseg~. AZ,
ő ke'dvéé~t kéisz.:ervagy,p.áÍ'ómszorel!atógatott wu
tenbergból Hallébe s Praneke beenged te, hogy be-
szélgethessen v·ele:' Spener F. Jakab, ,a.Kris~tusb(Hl
már boldogúl: elhalt tis~telendőatyánk buzdította
őterre két levélben, melyeket illő tísztelettelrés a
legnagyobb kegyelettel őriz' ma 'is. Bevallja vugyart
bü-iét, hogy sem oly nagy férfiúnak. levelet, sem a
Franekeval való beszélgetések 'nem tudták: 'őt rá-'
venni, hogy Wittenberget elhagyva, Ha1léba köl-'
tözzék áto De ennek a cím és a jövedelem volt az
oka. Mert Wittenbergben előadó magister volt; elö-
adásai tetszettek s anyagi ügyei ís szepen haladtak
előre. »De, hogy a te kegyességed, hited és szerit
életed' mindig szívem .szerint -valók- voltak, arra Is-
tent hívom tanubizonyságul. Most is, arra törékszem.
hogy hallgatóirnba úgy, oltsam be \1 keresztyénséget..
hogy az üdvözítö .tiszta hitről .cselekedetekkel Je-
gyenek próbát és Krisztus életét a maguk életével
törekedjenek minél jobban utánozni. De most, elha-
gyom ezeket. Van' más is. amit alázattal Jcérek tőled.
Sat.« "

Tehát' Torkos az' orthodoxia székhelyéről leve'
lezett Spenerrel és Franckéval is. Torkos ',időrend'
ben, is (1692'--'98.) egyike volta legelső magyar
magyar teológusoknak. akik Franekeval. sőt már
Spenerrel is. szellerni vösszeköttetésben állottak: ,Ér-
dekes, hogy' a pietizrnusnak az _ellenséges Wítten-
bergben is. (nemcsak Jénában és Tübíngenben) lelkes
követöi voltak. Megengedték. ,hogy Torlms,. mint,
magister előadásokat is tarthasson. Torkos már csak
akkor akart írni mesterének.:: mikor hazájában te-
kintélyes állást foglalt el. ·A Levél mutatja, mily nagy
tisztelője volt s igéri, hogy hazájában .is az ő szelle-
mében fogja a györigyüJekezetet vezetni, Franeke
szívesen vette' Torkos leveleit, vála;sz.oItés sok fon-
tosügyben volt ~egítségére a buzgó györi lelkésznek.
A dunántúliak közül Bár,ány Qyörggyel<éS Vásonyi
Mártonnal is Ievelezett, akik Torkos tanítványai .és
barátai voltak.

Torkos lelkész mellett 1702~1737. a jeles rek-
torok és káplánek hosszú sora szolgált Győrött, akik
mind a jeles mestertől örökölték munkás buzgal-
mukat. Ezek sorrendben: ifj. Aáchs, Mihály, 1701-l'I06.
Károlyi István 1706-1707,. Tóth Sípkovits J,á'IIos1707-,--

. 1709. Smidelius János 1710, »Ó, ki pestisben halt meg.
Kis Péter (kőrmendí) 1710---'12. Vásonyi Márton
1712-24. Bárány György- (1711-13;) kenrektor. Sarto-
rius Szabó János n23-24 konrekton, Tomka Szászky
János .t724---;32.Perlaky József 172'8-31.ko:n,r'ektor,
Fábri Gergely 1731-37. Ezek közül három volt
püspök, a többi kiváló esperes vvagyjtariár. Ezek
lelki a' tyjának .Torkos, ki a püspökséget nem fogadta
el, méltán volt nevezhető,

A tudósés tekintélyes Bél Mátyás is, Torkost
ismerte el 'a, magyar píetisták aryamesterének, aki-
nél Ő 15 évvel volt fiatalabb. Midőn Bél Mátyás
Freilinghau:sen Anastasíusnak. Franeke vejének dog-
matilsaját ,magyarra fordította es Hanebanl713~ban
kiadta (8.1'. 182 lap) tisztelete jeléü! ezt Torkosnak
ajánlotta. (Sajnos, máig sem akadt magyar teológus.
aki ezt a' magyar nyeívü+dogmatíkát, mélyet már
csak Bél Mátyas-neve.-ésva magyar hittani műszavak
ls érdekessé. tesznek, ismertette volna.) ss: a Szerit-
gotthárdori szűletett és Sopronban vtanult Pöhl Mi-
hály is, a meczpáli, selmeej, majd acsaí .lelkész és
bányakerületi püspök, a pietisták nagy ellensége, ki

'latin gúnyverset írt ellenűk, ebben Torkost, Bél
Mátyást es Bárány Györgyöt möndja ci'magyar píe-
tisták vezéreinek (Kézirat.: N. Múz, 2077.. Fol. LaU

,'forkos sógorának, Káro~i" István kisp,~,ciespe-
resnek (neje 'íorkos Evá) ,hazából a györi és gYÓT-
megyeí lelkészek Francket 1715: latin versben üd-
vözölték. Tehát az egész testület hálás VOlt iránta.
A . verset a . Halleban járók Iemásolhatnák; (Haupt-
bibliothek des Waísenhauses D, 42.). Valószinűleg
.1'or11J0sfordította' Ie Francke jszép .énekét, melyet ez
Erfurtból való kíűzetése után 1691-ben' az .úton írt:
Gottlob, ein Schrrtt-zur Ewigkeit.'AiUj Zengrectező
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M. Kar 1743. évi kiadásába 381. sz. alatt vették
fel: Egy lépéssel közelebb Isten. Torkos oly nagy
hatással volt Franckéra, hogy ez nagyobb pénzse-
gélyt is gyüjtött az 1714-ben számkivetett magyar
lelkészek számára.

Méltán mondhatjuk tehát Torkos Andrást a ma-
gyar pietisták atyjának. Leveleiben sok az új ér-
dekes adat' Torkos életéhez, a györi gyülekezet s
általában magyar evang. egyházunk történetéhez.
Ezeket majd máskor közlöm.

D. Payl' Sándor.

.Könvvisrnertetés.
Luther Márion: A. jó cselekedetekről, For-

dította: Takács János. Budapest; 1937. 118. old.
Központi reformációs kérdés L~ jó csele-

kedetek problémája és mindig öröm arról hírt.
adni, hogy Luther írásai 'magyar nyelven
megszólalnak, ezen felül pedig jólesik az. el-
ismeréssel együtt felfedezni fiataljaink közül
valakit.

Ennek az. új köny vnek a~ ismertetésére
nem sok ez a bevezetés és nem is indokolat-
lan az eliemerés sem.

Mindinkább szükségét érezzük annak,
hogy ne csak -kimondjuk egyházunk nevét s
ezzel. megjelöljük .öntudatos fel~ke~eti, hovát.al'-
tozandóságunkat is, hanem meg inkább szük-
sésresnek tartjuk: azt, hogy olvassuk <Luther
ir~tait> 'lÍa' eredetiben sokaknak nem lehet, leg-
alább így 'Iordításban. Az ilyen könyvek al-
kalmat adnak egyháziaknak és világiaknak
egyaránt arra, 'hogy a forrás, tiszta vizéből
ihassan ak. ' ,

Luthernek ez az irata a nagy egyháztör-
téueti ismertetésekben nem kapja azt a kata-
lógu: -ízű jelzőt: l'efi!rmációs alapokmány, ele
a tartalma mégis az s aki elol vassa a parari-
esclátok rúagyarázatán keresztül azt, amit "Lu-
ther a jó cselekedetekről tart hitbeli ée érdem-
szerző' tekintetben, annak egyháza iránti két-
séaei meakevesbednek S az igazság olyan in-o v '

terpretál1Íjsátszí vja magába, amely egyszer s
mindenkorra meggyőző erőt jelent,

A ,könyv; mint teológiai mű is jelentős,
de 111 intvuépirat vag~' evaugéhzációs irat is
jelentőséggel fog bírni evangélikus egyházunk
életében. Meg vagyunk győződve arról, hogy
e könyvminclen mondanivalója érdekes, meg-
érthető és vjjlllá:si pr9bl~mat feloldó hatásokat
Tog, előidézni. ,','.' .

Mcrész célkitűzés. és s.z.ú ndék egy fiatal
'I'imótheusnál, hogy a teológiai irodalmi mun-
ká sággal egy ilyen nagy koncepeiójú mű le-
fordításával jegyezze el magát. Bizonyos va-
gyok abban, ha a fordítási munka megkezdése
előtt közli valakivel ezt a szándékát, lebe-
szélték volna' vállalkozásáról : miután pedig az
egész fordítási -rnű itt' áll irumár egy házUl;.k
uyilvános áaa előtt, mcgállapítjuk, hogy val-
la.lkozása eredményes volt, munkája elisme-
rést érdemlő 's' szelgalata feljegyzésre méltó
eg'yI~a.zi jelenünk ..történetében. ,G, L.

Stefan Z1L'cig: Harc egy gondolat körül.
(Oastellio é Calvin) Bp. 1937. 266 ,oldal.

Látszólae efJ'y kissé későn jelenik meg ez
o o . f 't11 könyvísmerteté , hiszen a hazai re orma, us

lapok már mind foglalkoztak vele, a >közösen
szerkesztett protestáns lapok.is hosszú cikkek-
ben jsrnertették Zweig' elfogadhatatlannak lát-
szó állításaít , azóta a köny v, olyan nagy 111-eg-
tisztelteté 'llen is részes ült, hogy az Uj Ma-
gyarság vezércikket ezentelt neki. Szóval <1

könyv irodalmi sikert ért el.
. Nem mondhatjuk azt, hogy a könyvvel

való foglalkozás a reformátusok belső ügye,
hiszen eeészen természetesnek tartottuk azt,
hoav a Denifle és Grisar Luther életrajzok-
kar a református 'egyház sajtója is foglalko-
zott: S amennyi.re ezek a művek akartak ár-
taní a történelmi, Luthernek. nyj] vá;n az volt
a <:éJJa·Zvveigl~~I.l~ is.,ho,gy· cfa]vinnak lelki
utódaiban élő zeretetét megingassa ..

Mi nem akarunk ebben a múben .Pv
litikumot keresni, még akkor sem é::; azzal
sem, hogy rámutatunk íjweig:nek Erasmus c.
művére, amelyben annakidején Luther érde-
meit akarta megtépázni Erasmus érdekében.
Sajátságos viszont az, h09'Y .a ,CaJ vi.n.l;ól íro~t
múben Luther nagyobb ertekenek kihangsú-
lyozására talál alkalmat.
:., Vulósz.ínú az, hogya refomrátús '1~~~:Z~
testvérek töhb-töJ)o Luther-életrajzot olvastak,
mint az evangélikus lelkészek Calvín-élotrai-
wt. .r em merném azt mondani, hogy uiost itt
az alkalom, ez a könyv módot ad arra, hogy
ezen a hiányori segítsünk. De azért el kell 01-
vasni ; tOl'7.:Ü nagyon sok helyen, átértékelö
eljárást folytat s a. mai eszteta ember SZeJ.l1-
üvegéri keresztül nézi a hit elllbereil~ek cse-
lekedeteit, ele hátha többen vannak Ilyenek?
De azért is el kell olvasui ezt a könyvet,
mert hovatovább miridinkább beszédtéma lesz.
egyházi körökben s mégis illik főbb vonásai-
ban ismerni azt,

Hogy egy IS el ne vesszen ..
A Magyarországi Gusztáv Adolf Gy~mintézet

, egyházmentő munkája az 1936. evben.
A napokban jelent me~ . ez .~ ,száma~ás az

Egyetemes Gyámintézet ~gyhazl .~lnokel!;ek, ,ZI,ermaI?-n
Laj osnak avatott tollaboI. A., fuz~t hu .kepet. adja
a gyámintézet munkájának, es Igy teljes f.lgy'~l.'
münkre méltó. Olvashatjuk benne a le~utóbbl ,koz-
gyűlésen elhangzott évi jelentést; ebbol 113egerez-
hetjük, hogy a gyámintézeti mun~a alapfelte~ele az
ügyért lelkesedni tudó, .meleg, S~IV. Olvashatjuk D.
Kapi Béla püspök ünnepl be~zed~t,. amell~~1 ..Kolb~?~
heyer Mór, »evangélikus lelke~z es )el~s költő, PetofI
Sándor és Arany Ján?s lelklro,ko~a,~~ tolmácsa, a
szabadságharc hitvallója« ~ml.ek!abla)8:t Ieleplezte.
'Kolbenheyer Mór még a Gyámintézet hivatalos meg-
alapítása 1860. előtt buzgón munkálkodott iskolák
építésén.' gyülekezetek szervezésén Kap! Bél!i Ist~n
rezonátoraként jellemezte es, e Je~le,m~es szep pel:
dát állít el-énk: mílyen széles .latokorr~l, mennyi
keneepelóval kell a gyammt~ze!1 munk~t ,vegezlll.

Olvashatjuk a híreket a Gyámintézetben tor~.~n!s.z~·



mélyí változásokról.. iz egyházi vezérférfiak üdvöz-
letét a közgyűlés . alkalmából, a tudósítást a kitün-
tetettekről, jubileumokról, .halottakról és kapcsola-'
tokról ; mindezek a közlemények arra figyelmeztet-
nek, hogyaGyámintézet életének is megvannak a
maga emberi vonásai. es olvashatjuk a füzet leg-
tanulságosabb lapjain a jelentést: milyen munkát
végzett az elmult évben Gyámintézetünk. Itt van a
számadás súlypontja. Innen tudjuk meg, hogy az
1935.-36. közigazgatási évben 23.500 P-nyi összeg
volt a forgalom, ehhez aztán hozzá kell még szá-
mítanunk azt az ugyancsak nem csekély segítséget,
amely tárgyi ajándékképpen érkezett továbbadásra.
Végül olvashatjuk a vészkiáltást: hazánkban min-
den negyedik evangélikus szórványban él. -Jóllehet
a helyszűke miatt, sajnálatos módon, csak egész rö-
viden van kijelölve a további feladat, mégis jó,
hogy a számadó füzet utal arra, amit a Gyámintézet-
nek .teljesiteníe kell.' Ez a füzet lehetőleg 'eljut mín-
den evangélikus 'emberhez és remélhetőleg elvégzi
szolgálatát: felelősségérzetet ébreszt és szerétetet
támaszt, ahol .pedige kettő megvan. pénz is kerül
a perselybe. " , S. J.
.. ,
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HUSVÉT UTÁNI 4-lK VASÁRNAP.
Jak. 1:22-:0.

»Az Igének pedig meqtartoi legy.etek, ne csak
hallgatói ... «Az Ige az fl tűkor, amiben Iste.n meg-
mutatja az embernek, hogy milyen most, ahhoz ké-
pest, amilyennek Isten látja, őt. Mert az eoanqéliu-
moR.ba,!-és a levJlek~en .firirzd{3lJiiit az Igéről van
szó, lsten mutaTja meg az'emberelf'iz·eR -Sajárarcukat.
Megmutatja, hogy megváltott 'minket, Krisztus meg-
halt érettünk, rneqkereseteltettiink és pedig Jézus
Krisztus halálába, élünk többé nem mi, hanem él
bennünk a Krisztus és minden ember szeme elé ál-
Utja ezeretetének azt a kérdését: úgy-e ilyen vagy
te is? Ugy-e az én gyermekem vagy te is?

De az ember »hasonlatos ahhoz az emberhez,
aki tükörben nézi meg az ő» természetszerinti áb-
rúzatát«. es nem azt látja meg a tűknrben, amit
kellene, hogy élete telve oan sebekkel ahhoz' képest,
amilpennek lsten tartja őt, hanem csak azt látja:
a többinélmég mtstdiq több vagyo,!r, még mifufig van-
nak nálam bűnösebb emberek is. Elfelejti azt, amit
lsten meqláttatott vele, hogy bibniös és csalf arra
figyel, a másik sem különb. Pedig az ilye,n, élet:
a néző, de nem látó kereS(t.tyénség; a halló, 'ae nem
értő és fel nem fogó élet, nagyon távol áll az
19étöl és az euanoéuumtát. Sohaseni fog arra qon-
do/ni, hogy leborulva kérje Lsteni: Atyám .tégy en-
gem otyanná, amilyennek látsz, tégy valóban gy er-
mekeddé,.tégy olyanná, aki tiszta a világban és jót
tesz. Elmegy és elfelejt mindeni, Ezért marad az
ő számára az Ige betű, az igehirdetés beszéd, ö maga
pedig hallqatá és nem meatartá.

- II finn-ugor konferencia nem má] us 23. és 24..
hanem 24. és 25. napjaín Lesz Budapesten. A vidéki
körút dátumaí azonban Mísloolc kivételével nem v-ál-
toznak. A magyarországi résztvevőknek szóló vasúti
kedvezmények ügyében eddig még nem érkezett
meg a határozat.

- Dr. Tahy László eddigi, míniszterejnökségt
államtitkárt a képviselőház alelnökéve választották

- II budapesti egyeterni Luther Szövetség munka-
üléseket tart, melynek során május' lO-én Kerék
Mihály: »A földkérdés mult ja Magyarországon«, má-
jus 24-én pedig »Uj magyar földreform« címen tart
előadást az Ollői-út 24. sz. alatti imateremben.

-: Siimbolikus egyetemes közgyűlést tart május-
1-én Miskolcon az evang, jogakadémia egyházjogi

szemináríuma. rnelyen érdeke~ tá.rgy$orözatkereté~
ben 'egyházjogi felkészültségérőr-és-egyh~építő gon-,

. dolataíról fog tanuságot tenni. - , '
- Kufsteini ~stély. Deák-tér] Ieánygimnáziumunk.

»Szép Magyarsággal Beszélők (»Szembe«> Egyesülete-
a Kufsteinben szenvedett nemzeti nagyjaink emlékére
május 3-án, hétfon este 7 órakor a Deák-téri dísz-
teremben estélytirendez, melyet a rádió is. közvetít.
Ekkor ismertetik a Kuísteínben felállítandó magyar
emléktáblanak július 10-re tervezett Ieleplezési : ün-
nepélyét. A Deák-téri ünnepélyr-e és szép műsorára
felhivjuk híveink'. figyelmét.

-- Eljegyzés., Dusek Valéria és Keve Lajos se-
gédlelkész jegyesek.

- Házasság .." Keczéry Víca, vitéz Szentgyörgyí-
Kohlener Barna unokája és Sommer Káróly nemes"
pátrói lelkész, .Sommer Gyula váci lelkész fia' f:
hó 8-án, délután- fél 7 órakor -tartják esküvőjüket
a fasori templomban. '

- OrÍJonahangverse~y B~késcsabán., Kapi-Kralik:
Jenő, budapesti .orgonamüvész.' ápriljs2,5-'én, vasár-
nap nagysikerű '9-rgonakonc~rtet rendezett a. békés-
csabai templomban, .az ottani -Luther Szöv:etség·~eg-
hívására. A' templomot zsúfolásig jnegtöltötte a több,
mint ötezer főnyi közönség s. áhitattal, hallgatta
az orgonán felcsendülő Bach,. Pachelbel, Liszt, .An-
talffy, Daquin és Kapi-Králik műveket. , .

- II mezötúti evang. nőegylet szerétetvendégsé-
get rendezett, melynek szereplői Dr. _Lányi Márton
egyházmegyei felügyelő. Pass Lászlo és Kemény'
Lajos esperesek, Ferenczy Klára operaházi tag és
Botyánszky János lelkész voltak. Az estély tiszta
jövedelme meghaladta a 600 pengöt, mely a buzgó
nőegylet és kíváltképpen elnöknöjének: Botyánszky
Jánosnénak .érdeme.

- Tengelic. A gyülekezet felépült új templomát
május 2-án -szentelí f-el D. Kapi Béla püspök ..

- Várpalota. Az egyházközség egyhangúan Dr,
Bányai Bélát választotta meg lelkészévé.

- II mátyásföldi fiúkegyház április 15-én vette
használatba a közadakozásból beszerzett újoltár-
terítőt, ezüst feszületet és gyertyatartókat, amelyek-
nek megáldását Blatniczky Jenő lelkész végezte.

- 6yönk. Aprilis t l-érr külmísszióí ünnepélyt
rendezett az egyház, amelynek tiszta jövedelmet,
48.54 pengöt, az' Ev. Mísszíól Egyesület kapta. Az
ürmepélyen Farkas Zoltán kölesdi lelkész beszé~t
»A külmísszió három arcképbene címen,' szavalt Weil
María és Resch :'Erzsébet, énekelt az egyházi ének-
kar Hervay Árpád igazgató vezetésével, az iskolás
gyermekek pedigelőadták a. Tang-csong~ kuli ~.
külmissziói darabot Antal Sándor és Weí! Henrik
tanítók rendezésében, '

..- II sondershauseni Luther-Akadémia ezidén
már hatodik egyetemes teológiai konferenciáját ren-
dezi meg július 4-17-ig még az eddigieknél is vál-
tozatosabb programmal. Anémet előadok és szónokok
mellett (Althaus, .Ficker, Flaeh, Kahler, .:Meiser, .Míe..•
Schniewind, Stange, von Walter) most IS nagy szarn-
mal szerepelnek az egyetemes evangélíkusság kül-.
földi képviselői: Aunver (Tallín), Berzin (Ríga), Gyl-
lenberg (Abo), Holmströrn (Lund), Jundt (Páris),
Mattes (Scranton, USA), Nörregaard (Kopenhága).
Norman (Oslo), Ordi:ng (u.: o.), Stegeng .(Amster-
dam), Voges (u. o), VOipi-<?(He~inki), t?vább~, ~gy
görög keleti teológus: Bairactaris . (Athen), tölüns
Raffay, Karner és Pröhle. A megnyitó ístentíszté-
le~en D. Raffa:ySándor püspök hirdeti. az Igét. a meg-
nyitó ünnepi beszédet (a várkastélyban) Kahler ny,
generális-sz'uperintendens tartja, júl. 10-én a. ~it~e~~
bergi kirándulás során Grünberg lett érsek prédikál
a vártemplomban, l1-én ismlé~~. Sondershausenben
Meiser baj or országos püspök. A .délutáni munkakö-
zösségek is (belmisszió. külmisszíó, szórványgondozás,
liturgika, valláspedagógíka, Luther-kutatás). sokat

. ígérnek, épp úgy, mint más módon a, tervbe vett lj:~-
rándulások, malyeknek célpontjai: Wittenberg( l), El-



.- Pályázati hirdetés. -Bikáes (Tolna m.) evangé-
likus 'egyházközsége pályázatot hirdet kántortanítói
állásra, Helyi javadalom: 83értékegység és 71.40
pengő. (2 szobás lakás, ~O kat. hold 1185 súlyszögöl
föld, 200 pengő munkaváltság, 32 pengő húsváltság,
20.52 mázsa búza, 19.44 mázsa rozs, .14 köbméter
kemény hasábfa, 7' köbméter botfa, 280 Illter bor.)
Kötelesség : kijelölt osztályok tanítása, kántorizálás,
énekkarvezetés. mindenféle belmissziói és adrrunisz-
trációs munkában való segédkezés. Pályázóknak a
német nyelvet- tökéletesen kell birniok .. Tanítói és
kántort oklevéllel. keresztlevéllel, működési-, korn-
mün alatti magatartást igazoló blzonyitványokkal és
válaszbélyeggel felszerelt kérvények május hó 22-ig a
bikaesi evang. lelkészihivaitalhoz kül'dendők.

.~ II Mennyei Jelenések Könyve, írásmagyarázat
II. kötete megjelent. Kérem a második kötet árával
hátralékosokát, küldjék be annak árát, 2.50 pot és
lehetőleg portóra is 20 fillért. Akik a teljes művet
megrendeIték, de pénzt egyáltalán nem küldtek, szi-
veskedjének annak egész árát" 5.50 pot és lehetőleg
portót is beküldeni, vagy velern tudatni, hogy nem
tartják fenn a megrendelést. Uj előfizetéseket is
elfogadok május 5-ig, fűzve 5.50, vászonkötésben 7
P. Özv. Vargha Gyuláné, Budapest, Keleti Károly-
utca 33. szám. ,

- Nyaralás. A Fébé Evangélikus Diakonissza
Egyesület Budapest-Hüvösvölgyben, L, Hídegkúti-út
123)a. sz. alatt - (telefon 1-645-73) penziót tart fenn .
amely a 83-as villamos végalllenásától a .város felé
2:--j3 percnyire gyönyörű, egészséges, csendes he-
lyen, bent az erdőbene.fekszik ;,~testi s lelki pihe-
nésre kiválóan alkalmas. A penziót a diakonissza
intézet orvosa vezeti. Pihenni" vágyóknak melegen
figyeIr~űkbe ,ajánljuk. '
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senach=-Wartburg, Stolberg, Elbingerode. A rész-
vételi . díj 12 RM, ,,3, L. A. tagjainak (tagsági dí] évi
5 RM) '·10 '()/o -kal kevesebb. -'Elszállásolásról a L.
A. titkársága (Sekretariat der Lutber=-Akadém.e, Sono
dershauseni. Thűr., Schloss) gondoskodik. Szállás
magánházakbán legalább 5 napi tartózkodás eseten
reggelivel együtt napi 1.50 RM, szállóban napi 2.75,RoM.
Ak!özös:étke2llŐhely·eken ebéd és vacsora összesen 2.20
RM-él't . kapható. Teológusok és lelkészj-elöltek a
L. A. saját diákotthonában kapnak éjjeli .szállást
napi 30, reggelit napi 50 pfennígért. Magyar teoló-
gusoknak Stange professzar ez alkalommal ingyen
szállást, ingyen részvételi jegyet 'és kívánatra 10 RM
útiköltségsegélyt ajánlott fel! A birodalmi vasutak
legalább 7 napi .németországi tartózkodás-esetén 600/0

menetdíjkedvezményt adnak, amint a menetjegyfűzet
váltásakor bármely hazai utazási iroctJi beszámít.
(Sondershausen' az Erfurttél egyenesen észak felé
vivő vasúti. vonal .mentén fekszik Nordhausen előtt
gyönyörű vidékén). "Legkésőbb június 25-ig kell jelent-
kezni. Ideje, hogy immár egyszer nagyobb szám-
mal keressük -fel: magyar evangélikusok a sonders-
hausení Luther-s-Akadémia nyári konferencíáját, mely
az, egyetemes vlutheránusságnak égyík- legfontosabb
találkozó és munkaalkalrna. .Az első részvétel-valósá-
gos félfedezésszámba -rnegy, mely tapasztalás sze-
rint a, résztvevők .Iegtöbbjét ujra meg újra vissza-
vonaza. Sondershausenba .. Felvílágositásokkal szol-
gál: D. Dr. Pröhle Károly' egyetemi tanár, 'Sopronban.

.- Elemi' iskolai színdarab: A bpest-Deák-téri
elemi iskola két buzgó tanítónöje: Fuszek-Magda és
Németh Margit, növendékeik számára összeállítottak
egy kis szindarabot, mely különösen alkalmas arra,
hogy .a vizsgákkal kapcsolatos iskolai ünnepélyeken
szinre kerüljön. ötletes, kedves, ízléses hangon
szólálnak meg sorban a' tantárgyak és elmondják,
hogy mire tanították meg, a ,gyermekeket. A darab
előadása semmiféle költséget nem igényel, kellé-
kek nem szükségesek hozzá. Nagyori aj ánljuk is-

. koláink, tanítóink figyelmébe'. Érdeklődők forduljanak
Németh Margit' tanítónőhöz. Budapest, IV., Sütő-uo
t. Elemi iskola .
. , .•_. özvegy Papnek Otthonanévv-el Budapest mel-

lett; Kistarcsán ~szép" villában, csendes környezetben
él egy' kevesektöl ismert, de megbecsülésre érdem-es
intézményünk, 'Felvesz magányos úrinőket is, bőséges
ellátást nyújt, a tartásdíj mársékelt. Érdeklődők for-
duljanak felvílágosításértsöev. Révész Sándorné-hoz,
Kistarcsa.

,-Helgreigazítás. Lapunk mult heti 17. szá-
mának »A Fébé- Evang. Diakonissza Egyesület. 1936:
éviműkődése«c .: éikkébe sajnálatos hiba csúszott,
A 135. oldal első hasábjának a csillag utáni bekezdés
utolsé sorau: i.; helyesen így hangzik: ».". egyházunk
és népünk lelki és testi javára ... <. amit ezennel
helyesbitünk.

- 'Pályázati hirdetés. A somogyi evangélikus
egyházmegye elnöksége, 'pályázatot hirdet az iharos-
berényi - elhalálozás folytán rmegüresedett -- Ie1-
készr állásra. Szolgálati nyelv magyar. Javadalom: 1.
természetbeni lakás (4 szeba, konyha, rnelléképületek),
2: . mínden házaspártól l/l pozsonyi mérő búza és
l!4pozsonyi, rnérő rozs, 3. készpénzben az anyagyü-
Iekezetbentmínden pártói 60 fillér, a' filíákban 40
fillér, 4. az anyagyülekezetböl izü akó bor, a filíáktól
17,a.kÓ. bor; 5, 40'·köbméter fa, természetben és 235
aj.'anypertgp f'aváltság, 6.. 20 kat. hold 737 négyszögöl
szántóföld haszqnélve:zJete,7. közrnunkaváltság 220
pengő, 8. stólák, Az állás nem kongruás, A Ielkész-
választási szabályrendelet 22. §'-ának 'ér telmében fel-
szefelt és válaszbélyeggel ellátott kérvényezen hir-
detés velsö megjelenésétől számított )4 napon belül
alulírott -espereshez. küldendő Gyékényesre. Gyéké-
nyes és Kaposvár; 1937. április, 26-án. . :', .
Horinith Lajos " Dr. Ittzés Zsigmond
" esper,es.:egyházmegyei felügyelő.

DIAKONISSZAHA.ZI PANSIO KöSZEG ,
üdülést, gyógyulást nyújt. Május 1-töl egész éven
át. Alpesi klima, diéta.- Gyermekek nyaraitatását
is vállalja. Cím: Evangélikus diakonisszaház, Kőszeg.

HOGYAN, T ÁMOGASSUK AZ EV ANGt:L!KUS
EGYfIAZKf.RULETEK JöLETI EGYESULETÉT?f
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is - a »Jóléti
Egyesülete. felkarolása. Hívja fel mindenki. a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,
, autó" szállítmány. és jégbiztosításokat.

Tagiainak érdekeit képviseli minden esetbent .
Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sűlet központja: Budapest" IV., Hajo-u- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és Ioglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszel'zőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLO
Magyarország aranykoszorús mestere

tuirunq- és ércöntőde, haranoi eiseerelés- és hara,'g-
lábgyár,' Budapest, V1., Petneháeu-utca 7~. szám.

8 aranuéremmel és 4 dtszokleoéllel kitűntetue'

Megjelent! ,
Zur Nieden Ernst : Eneddet beszélgetek.

Az első' kiadás három hónap alatt elfogyott!
Fordította Dr. Vetö Lajos. II. kiadás. Ara P 2.80.

Kápható Scholie Testvérek könyvkereskedésében, IX.
Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-

kedésben. I

Fébé Evangéttkus Diakonissza Anyaház.i Nyomda, .Budapest, VII., Damjanich-u -28fb. - F.: Farkas L.
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TEMPLOM.A \/tOELMEZÓ
A mennybe visszatérő Krisztus megigérte:

»Nem hagylak titeket árván«! Megmondotta: »E
világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok,
én meggyőztem a világot«. És mindenekfelett
örvendünk ennek a szavának: »En veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig« ...

Minden bíztató szavára szükségünk van.
Olyan sötét felhők fenyegetőznek, melyek már
a láthatár aljáról fejünk fölé érkeztek és mint
minden zivatar előtt, most is azt érezzük, hogy
semmiképpen sincsen hatalmunk a vihar meg-
indulásának pillanatat kormányozni. Feljebb
száll és elsodorja-e másfelé a fennt gomolygó
erő, vagy ránk esik és nincs védelem ellene,
- ki tudhatna közülünk? És ha ebben a sö-
tétségbe hulló időben még a föld is megin-
dulna alattunk és minden meginogna körü-
Jöttünk, szinte jobb volna, mint ez a félelme-
tes, villámterhes. nyomaszt.ó idŐ ...

A szülők,~kik gyermekeiket a koníir-
, máció napján a templomokba kísérik, az egy-

ház, mely a hitnek a palástjaba akarja takar-
gatni őket a veszedelmek elől, Krísztusra néz-
nek. Ime, itt van az árvaság, itt van a nyo-
morúság, gyülekeznek az utolsó idők jelei,
vagy legalább is a megrettent emberi szívek
megint így érzik, mint már annyiszor. Hi-
tetlenség volna csüggedni és reménytelen fé-
lelemnek adni át magunkat. De éppen úgy
könnyelrnúség volna lebecsülni a veszedelmek
komolyságát, az ellenséges erők nagyságát, a
következmények lehetőségeit, Nem hiszünk az
emberiség végromlásában, melyröl annyit be-
szélnek, de szívtelen pusztítások és szenvedé-
sek elkezdődhetnek megint az emberek, között.

Nem hiszünk pogányságba való visszahullás és
keresztyénség nélküli civilizáció új korszaká-
ban, de az emberi szellem eltévelyedései so-
hasem okultak a kétségtelen tanulságoken. Ha
az ember maga veszi kezébe sorsa irányítását
és nem akar figyelni a világkormányzó Is-
tenre, el lehetünk készülve minden rosszra.

Mikor a Krisztus mellé álló új, ifjú se-
regekre tekintünk, mikor az erő, igazság és
ítélet lelkének nyilvánulásait várjuk megint
pünkösdkor, tegyüle már személyes gondolko-
zásaink kérdéséve egyenként a keresztyén egy-
házak ügyét. Érezzük már át szószerinti való-
ságában azt, amiről mindennap hallunk vagy
olvasunk, hogy az egyházak élete és sorsa nem
minda.bban való utólagos osztozás, ami vál-
toztat az emberi közösség életén, hanem az
egyházak életének változásai mindig életünk.
mélyéig kihatnak. Mint ahogy évszázadokon
át a templomok kőfalai védőbástyák is voltak
martalócole ellen, pogányok ellen, tüzek és ár-
vízek ellen, ma is erős védő és mentő várai
a munkás, dolgos, becsületes és egymás bol-
dogítására Istent hívő szívvel törekvő. embe-
reknek. Ide kell begyüjteni a Krisztus új se-
regeit, itt kell táplálni őket a bizodalmas hit,
a becsületes élet, a hűséges szeretet és az em-
berhez illő gondolatok kenyerével. Itt kell őket
megtanítani védekezni és megmaradni a har-
cosok között, akiknek minden nyomorúságon
túl győzelem igértetett. A zivatarok és föld-
rengések felett Isten él és Ő nem azt akarja,
hogy ez a világ elvesszen, hanem hogy meg-
térjen és éljen. '.. .*
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Németország vallási ügye.
Irta : D. Ra/fa.1J Sándor.

.1-\ Mag.1J{{}' Hirla-p husvéti számában interjú
jelent meg tőlem. Ebben néhány hozzárn in-
tézett kérdésre elmondtam egyéni véleménye-
met. Abban a hitben tettern 'azt, hogy a köz-
érdekú kérdések dolgában nekern is megvan
az az egyéuí jogom, hogy nyilvánítsam róluk
véleményemet. :Nyilatkozatom egyes kiszakí-
tott részeit a Vatikán hivatalos lapján kívül
több németországi és osztrák lap is közölte és
a maga elgondolása. szerint értelmezte. Ebből
folyólag külföldről több levelet kaptam, ame-
lyek némelyike egyenesen kérdőrevon. hogyan
azonosithatorn magamat a római pápa kije-
Ientéseivel, miért ártom bele magamat más or-"
szág belső ügyeibe és miért nem szerzek pon-
tosabb információkat.

Az idegenből a következő urak tiszteltek
meg leveleíkkel : .

Dr. Lejiord: Verbandsanwalt des Buncles
der Reichsdeutschen in Österreich, Wien;

Muhr: Hauptverein des Evang. Buncles
für Österreich, Wien.. '

Dr. Ohlemüller: Protestantischer Weltver-
band, Berlin.

van Hoogenhuyze: Evang. Maatschappij,
Amsterdam.

von der Heydt: Evangelisóher Bund, Berlin.
E levelekre most együttesen válaszolole
Elsöbb is hangsúlyozorn, hogy egy interjú

sohasem fedi teljesen a beszélgetésnek sem,
a tartalmát. sem a formáját, sem a célza-
tát. A Magyar Hírlap sem mutatta meg ki-
nyomatás előtt a közlendőket ratifikálás végett
és így a nyilatkozattal. magamat mindenben
nem azonosíthatom, bár egészében megfelel a
beszélgetés folyamán mondottaknak.

Az idegen lapok közleményei közül csak a
Reichspostét ismerem. Lényegbevágó kifogást
nem igen tehetek ellene, bár kifejezéseit és
vonatkozásait nem mindenben írom alá.

Ami a pápai enciklikával való egyetér-
tésemet illeti, az aligha több, mint amit a Wart-
burg áprilisi számában Ohlemiiller és von der
H eydt urak kijelentenek.

Dr: Ohleműller ezt mondja.: »El kell is-
merni, hogy a pápa kitúnő szavakat mondott
a vallásról és a hitről, a kijelentés Istenéről
és a Megváltóról, olyan szavak és fogalmak
jelentőségéről, amelyek az összes keresztyének
előtt ezentek és joggal követelhetik a tisz-
teletbentartást és a védelmet«.

Heydt ezt mondja: »A római és az evan-
géliumi keresztyénség közt sokszor igazán alap-
vető eltérések és ellentétek dacára iSI vannak
azonos hárító feladataink, mikor a keresztyén-
séget a maga mivoltában, sőt magát a Krisz-
tust is megtagadják vagy átminősítik. Ezért
az enciklikában is vannak dolgok, amelyeket
az evangélikus keresztyén is helyeselhet.«

r~ll sem moncltam mást. Azt moudtam,
hogy a pápán ak az egyházellenes politikáról .
moudott szavait minden keresztvén ember alá-
írhatja. Abban egyczern a pápával, hogy kö-
vetel i a vallas szabad gyak.orlatát', a felekezeti
iskolát, a vallásranitás megengedését. Azt
moudtam : »Nem volnánk protestánsok, ha nem
azouosítanánk magunkat akatohlals egyház
Iejének szavaival, amelyekben hívei nevében
a vallás gyakorlása, a hit értelmében való élet,
a felekezeti szemnoutok szerint való nevelés
számára kér jogvédelmet és szabadságot.«

Ennyi az, amiben magamat a pápai en-
cikliká val azonosítom. A többi stilizálás és
alkalmazás. Megnyugtathatom aggódó hittest-
véreimet, hogy én leszek az utolsó evangélikus,
aki a római pápa primátusát és tanításait el-
fogadom és vallom. Itthon már bizonyosan job-
ban is ismerik nézeteimet, mert a magyarhoni
katolikus lapok meg sem emlékeztek a Magyar'
Hirlap-ban megjelent nyilatkozatomról. Leg-
alább nem abban az értelemben, mint a kül-
földi lapok.

Ami Németország belső ügyeibe való a vat-
kozásornat illeti, arra nézve legyen szabad hi-
vatkeznom az évek óta e kérdésről tett püspöki
jelentéseimre és külön is megjelent füzetemre.
Ezekben állandóan védelmeztern a német nem-
zeti szocíalizmust és mentegettem a vallási
kérdésekben történt kilengéseket. És akkor itt-
hon vádoltak meg azzal, hogy nem vagyok
megfelelően tájékozva. Most, hogy helyteleni-
tem a legutóbb történteket, kivülröl mondják
rám, hogy nem vagyok kellő módon tájékozva.
Ha ez igaz, akkor nem én vagyok a hibás, ha-
nem a németországi testvérek, miért nem tá-
jékoztatják a dolgaik iránt. érdeklődő külíöl-
dieket úgy, hogy tévedések ne történhessenek.

Mert mi csak azt tudhat juk, amit olvasunk.
Olvassuk pedig, hogy eltörölték a felekezeti
iskolát: nem engedik meg a nyilvános isko-
lákban a. felekezeti vallastan ítást ; a hitvalló
evangélikus lelkészeket internálják és állásaik-
ból elűzik, mint annakidején a Generalsuperin-
tendenseket. Azt mondják, hogy erre az. egy-
ség miatt vall szükség. És mégsincs egység,
Sőt a birodalmi püspököt is menesztették,
miután előbb egy hármas bizottság fölibe-
helyezésevel megfosztották az egyházkormány -
zás végzésének lehetőségétől. Olvastuk a hár-
mas bizottság lemondó nyilatkozatát, mely sze-
rint egy világi ember minden jó munkájukat
megakadályozta. Ez az egy világi ur kijelen-
tette, hogy nevethetnékje van, ha keresztyén-
ségről hall beszélni és holmi új isteni kijelen-
tést emlegetett. De azért még ma is miniszter.
Olvastuk Dibelius józan, férfias és evangéliumi
nyilatkozatát és sok mást, amiből nagyon saj-
nálatos képet· kapunk a németországi viszo-
nyokról. Hogy Németország meg akarja ta-
gadni a keresztyéneéget egy olyan eszmeáram-
lat alapján, melynek egyik ága a fékevesztett
antíszemitizmus, a másik ága pedig a tiszte-
letreméltó nemzeti eszméből kifattyazott po-
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gánykoclás: ha ezeket valaki szóvá teszi, azzal
még nem követ el vétséget a különben nagy
és tiszteletreméltó nemet nemzet ellen.

Mert bizony miudez siratni való jelenség.
És nem is egyedül a német nemzet belügye,
hanem miuden hívő keresztyén, ele különösen
miuden evangélikus ember sz ívugye. Azt hi-
szem. szabad megsiratni azt a német népet,
amelyet a civilizáció és a kultúra, a tudomány
és ar, evangélirun népei élén láttunk vezér-
kedui és amelyet magunk is szívesen követ-
tunk. Hiszen meg a gondolata is irtózatos,
hogy Europa kellős közepén, a huszadik szá-
zarlban megeshetik er;,\' többségébe» evaugélíumi
néppel, bogy akár csak részeiben cs törerlé-
keibeu is visszasüllyedjen a pogányságba é
elforduljon a Krisztus világmegváltó fenséges
gon ri olatvil ágától.

A mi pedig az eu személyes állásponteinat
illeti, idézern legutóbbi cikkem e pár mondatáí.:
»Xémetorszaggal szemben azt a hitet tápláljuk.
hogy a nérnet nép lelkéből nem lehet kiírtani
a keresztyénségét. Bízunk megtérésében, mert
lehetetlennek tartjuk, hogy a német n'('~pet el
lehessen szakítani Krisztustól és az Ö evan-
géliumától«.

A zsinati törvényeket kisérő
felterjesztés.

(Folytatás.)

Az egyház niisssiói lHunkájá)'ól szóló JT'.
IÖ'I'I'én!)cikk kerettörvény. melynek megalko-
túsát az utóbbi évtizedekben erőteljesen meg-
iridult. azonbau inkább c ak egyháztársadalmi
intézmények és egyesületek által támogatott '
s olykor szétf'olyó, sőt nem eg~7 esetben egy-
mást kéresztczó missziói, hitéleti és szerétet-
munka kifejlődése tette indokolttá. Szükséges-
nek mutatkoxott ugvanis, hOQ',\' ezt a nagy-
fontosságú és egyhell szeeialis jelentőségű te-
vékenységet a hivatalos egyház magáénak
vallja, ,tö)'vénye 'ell szabályozott feladatai közé
iktassa s egyháú jellegét törvény formájában
is kidoruborítván, további e.gységes irányban
leendő fejlődését biztosítsa és az egyház tag-
jaira kötelezőuek uyílvánitsa.

A.z egyház iskoláirél szóló 1', törvénycikk
az iskola ügyét egészben újonnan szabályozó
ezerves törvény. . Tartalmilag nagyrészt az
1891-1894. évi zsinaton alkotott Egyházi Al-
kotmány nyomdokain halad, de az időszerű kö-
vetelményeknek megfelelően, így különösen
az iskolatípusokra vonatkozó szóhasználat te-
kintetében is alkalmazkodik az érvényben levő
állami törvényekbez.

.Le egyetemi evangélikus hifluclol1uínyi kar
tél esí téséről é« múködésé)'ől szóló VI. tÖI' vén!)-
cikk a.' lIagyar Királyi Erzsébet tudo-
mánvegyeterni evangélikus hittudományi kar
felállítását - iniut a felekezetközi visze-

nosság ebben az irányban való megvalósulá-
sálnak történelmi jelentőségű tényét - iktatja
egyházi törvénybe; másrészt a fakultásnak és
tanárainak egyházi szempontból vett jogállá-
fIát az 1923. évi február hó 8. napján korrnány-
zói jóváhagyást nyert Alapító-levél figyelem-
bevételével szabályozza .

..Iz Egyházi Alkotmány luistartási részé-
nek kieoéesitéee és modosiíása t(wg!)ában al-
ketolt Vl I, förvényCikk az adórendszer és
adókulcs meghatározásának jogát - a felsőbb
cgyhúzi hatóságok felügyelete és jóváhagvasa
mellett - továbbra is az egyházközségek ke-
zében hagyja; viszon t az eddigi törvényes ren-
delkezeseket egyrészt a szociális méltányos-
súg szem előtt tartá ával, má 'részt a szórvá-
nyok gondozhatását hatékonyabban biztositó
kii.lhi rtokos i adózás ren d zésével kiegész.íti.

Félreértést k izáró módon megállapítja a
novella az egyház! ti ztvi elők egyházi adózási
kötelezet tségét.

Nyugvópontra igyekszik hozni a vegyes
házasságban élő evangélikus házastárs egyházi
adóztatásának kérdé .ét.

Az egyházi törvénykezésrőlszóló Vlll. tör-
'u13nJlcikk önálló szerves törvény, amely az
] 891-1894. évi zsinaton hozott Egyházi Al-
kotrnánvnak az egyházi törvénykezésról szóló
»Hatodik Rész«-ét egészben véve hatályon kí-
vül helyezi. Egy házunk eredetileg' nem szán-
dékolta a törvénykezési jog revizióját ezerves
új kódex megalkotásával keresztülvinni s a
zsi 11at] egfelső bb' hel yen kért en gedély ezése
irán t tett hódolatteljes elöterjesztésünkben is
csupán a törvénykezés és közigazgatás szét-
választását, valamint a hivatalviseléere való
képtelenség csetéri a hivatalból való nyugdíja-
»as lehetőségének törvénybeiktatását jelöltük
meg közelebbröl. A zsinati előmunkálatok
.orán azonban, külöuö 'en pedig: a zsinat
engedélyezését is kérő előterjesztésbe is [el-
vett. s a fegyelm i felelősségnek az egyházi ösz-
szes alkalmazottakra. sőt áz egyháztagokra is
tervbe vett kiterjesztése kapcsán arról g'yőző-
dött meg a zsinat, hogy a törvénykezési rész-
nek a maga teljes eg' zében való kodifikációja
kikerülhetetlen s elodázhatatlan.

Nevezetes újítás ebben a törvénycikkben
az egyeteme felügyelő, a kerületi felügyelők
és püspökök, továbbá az egyetemes törvény-
szék bíráinak fegyelmi ügyeiben dönteni hi-
vatott külön fegyelmi bíróság felállítása, to-
vábbá a kizárási okoknak olyképen történt.
szabályozása, ami a közigazgatás és a tör-
vénykezés szetválasztásának a világi jogrend-
szerek mintájára való szétválasztását felesle-
gessé teszi s egyben az egyházi élet sajátos
viszollyainak és követelményeinek inkább meg-
Ie lel.

Eddigi egy házi törvényeinknek jogbizony-
talanságot okozta hiányosságát szün teti meg
az a rendelkezés, hogy a törvénykezés egy-
öntctúségének megóvása végett az egyetemes
tör-vényszék a jövőben az egyházi törvényszé-
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kek ellentétes joggyaJkotlatát a bíróságokat
kötelező jogegyeégi határozattal: kiküszöbölheti.

A .vétségekre kiszabható büntetéseik közé
felvettük az áthelyezest. Választási visszaélés
esetén mellékbüntetésképen v=- legfeljebb tíz
évre szóló hatállyal -az aktív és passzív
választói jognak elvesztése is kimondható. A
kényszernyugdíjazási eljárás megindítását
ezentúl a felsőbb egyházi felügyeleti hatóság
is kérheti.

Az egyházhúségnek és az egyháztagok
erkölcsi életének korunkban egyre feltünedező'
elfajulása arra indította a' zsinatot, hogy' a
keresztyén egyházban az egyháztagok felett
régebben erőteljesen gyakorolt fegyelmi bí-
ráskodást végső esetben újból gyakorlatba ve-
gye. Zsinatunk joghátrányként csupán ia fed-
dést és a választói jog megszorításat Je-
lölte meg, másrészt ennek hatálya feloldható
kifogástalan viselet éSImegjavulás eseten. Az .
egyháztagok fegyelmi felelősségének törvény-
beiktatása szükségessé tette az egyházközségi
bíróság szervezését.

A tÖ>rvényke,zésről. alkotott új törvény
végül lehetőséget biztosított abban az irányban
is, hogy a »lelkészek egyesűlete« a kati be-
csületnek, szellemnek és hivatásnak ápolása,
erősítése, fenntartása és védelmezese céljából
kari becsületszéket szervezhessen, amely az
egyesület tagjainakfentebbi vonatkozású cse-
lekedeteit bírói fegyelmi eljárás nélkül is bí-
rálat tárgyává tehesse" eredménytelenség ese-
tében pedig ellenö>kaz egyházi törvényszék
előtt fegyelmi eljárás megindítása iránt panaszt
tenessen. ..., .

A. magyarországi eaxinqélilcu» és a .ma-
gyarországi református egyház\közigazgatási
és vagyoni vitás kérdéseinek eldöntésére. kii-
lön bíróság' seee-oezéséról sz(Jló IX. tÖrYiJény-
cikk megalkotását az,' a körülmény indokolja"
hogy a két protestáns egyház, híveinek szét-
szórtsága 8' anyagi erőtlensége következtében
sok helyen együttes erővel gondoskodtak a
a protestáns egyházak a hívek lelkigondozá-
sáról. Ez az átmeneti állapot riendszerint' oda-
fejlődik, hogy vagy az egyik, vagy a másik
fél megerősödik az önállóaágra s a vitás kér-
déseket, különösen a szétválásból származó'
anyagi kérdéseket megegyezés hiányában a
polgári bíröság-ük és hatóságok döntése alá
kell bocsátani. Ez a megoldás nem felel meg
teljesen az egyházak sajátos érdekszempont-
jainak s amellett a polgári bíróságok : és ha-

, tóságok megterhelésével jár. Célszerűnek lát-
szik tehát az ilyen ügyeket - ,a: v'álasztort;t
bíróságokanalógiájára - az egyházak közös
bíráskedása alá bocsátani. Törvényünk egy-
részt csak kerettörvény. másrészt csaJk:annyi-
ban fog hatályba lépni, ha a református egy-
ház szintén teljesen egyértelmű törvényt fog
hoznL

Az evangélikus egyházegyetem nyugdíjin-
tézetéről szóló X. törvénycikk mega~kotását az
1891-1894. évi zsinati törvény alapján léte'

.sített nyugdíj intézetnek a világháborút követö
gazdasági válság folytán történt kényszerű fel-
oszlatása tette szükségessé. Gondoskodni 11ml-
lett továbbá arról is, hogy a korszelle::l1.kívá-
nalmainak. különösen pedig a, szociális köve-
telményeknek megfelelően olyan egyházi mun-
leaerők (az.egyházkerületek és "az egyház-
egyetem irodainak rendszeresitett állásban rnű-
ködő alkalmazottai) is tagjai leheesenekennek
az áldásos intézménynek, akjk erre, az eddigi
nyugdíjtörvény szerint igénnyel nem bírtak.

Ezekben bátorkedtunk az 1934. évi no-
vember hó 10. napján megnyílt országos evan-
gélikus zsinatunkon alkotott s Főméltóságod leg-
kegyelmesebb jóváhagyása és megerősítése alá
bocsátott II-X. törvénycikkeket vázlatosan is-
mertetni. . ,

A hódolattal telterjesztett törvénycikkeik
túlnyomó részben novella, vagy kerettörvény
jellegűek. 'I'artalmuk általában véve a zsinat-
tartás engedélyezése iránt annakidején előter-
jesztett alázatos kérelmünkben körvonalazott
és legkegyelmesebben engedélyezett tárgykört
merítí ki figyelemmel a mellőzhetetlen szer-
kezeti követelményekre és a megjelölt tárgy-
körnek - jórészt hatályban hagyott - eddigi
egyházi jogrendszerünkkel .való eszmei kap-
csolataim.

Alázatosan esedezve: a zsinatunk által alko-
tott II-X. törvénycikkek legfelsőbb jóváha-
gyása és megerősítése iránt, magyarhoni evan-
gélikus egy házunkat Trőméltóságod legkegyel-
mesebb jóakaeatába, ajánlva, a legmél-yebb tisz-
telettel maradunk a magyarországi evangélikus
egyház 1934. évi november hó 10. napján
megnyílt országos zsinatának Budapesten. 1937.
évi március. hó 12-én tartott üléséből,

Főméltóságú Kormányzó Ur: alázatos szol-
gái:
D. br. Radvánszky Albert,

egyetemes felügyelő,
a zsinat világi

elnöke.

D. KapiBéla,
püspök

. a zsinat egyházi
'elnöke.

A finn keresztyénség története
és a finn ev.egyház rajza.

(Folytatás.)

V. Az eg,yházi újiMso,k é:.sl a (misszi:6i egy;esületek
. kezdetei. (18fJO-1905.)

A nagy ébredés! mozgalrnaknak meg volt a ter-
.mékenyítő hatása. Az eleven .hivő keresztyénség az
egyházban is otthonosssá lett és igen sok a keresz-
tyénség ügyére nézve fontos, deeddig keresztül
nem vihető újítás most igen gyorsan megvalósult,
Az újítások megvalósulásaban hatékonyari közrernű-
ködött Snellman János nemzeti ébresztő mnnkája,
majd II. Sándor orosz cár uralkodása (1855-81.),
aki 1863-tóL kezdve országgyűlést hívott 'egybe, amely-
nek az egyházi vezető férfiak is tagjaivá lettek,
A népoktatástés a szociális munkát, amely eddig
az egyház feladata, csakhamar egymás után átvál-

lalj CI az állam.
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. Utat találnak a külföldi hatások is: a pietizmus
es ..a ..~errI?hutiak m~~szióJ buzgósága itt is megtermi
gyümölcseit. Az elso felebredt papokat még üldözte
a~ egyhaz missziói tevékenységükért, most maga a
hivatalos egy,ház veszi kezébe. Részben enérnet pie-
IIz~u~, de res~ben = ang~l b.e}.missziói. t-evékenység
hatására egymas utan belrnissziói egyesületek alakul-
nak az egyháztól elidegenültek misszionálására és
a mentö szeret,etmunka. rnegszervezésére. Egyrészt
az, hogy az állam' is átvállalt bizonyos terheket az
egy~áztól.' másr~szt pedig az ébredési mozgalrnak
lelki hatas,a, majd a. bel- és külmissziói egyesületek
mega}a~ulasa eredmenyezte, hogya finn nép mű-
veltségi, erkölcsi éss szociális színvonala erősen fel-
emelkedett. Az alkoholellenes mozgalorn is már eb-
ben a kerban nagy jelentőségre jutott.
, A .nagy. belső megújulas első nagy jele a míssziói

tarsasag megalakulasa volt 1859-ben. Lörmrot Illés
és Tope~i~s ,Zakariás, ..a ~inn. pemzeti m~y.elődé~ leg-
n?gyobbjaJ al1ta~ a ~ulml;;szlol munka tamogatoi kö-
ZeJ,de a munka igazi veze re Sebauman. Ferenc, előbb
teol, tanár, később porvói püspök volt. Ö. szentelte
fel az első öt finn missszionáriust is.

Sohauman püspök munkájának nemzeti szempont-
ból is, igen nagy a jelentősége. Mint egyetemi rektor,
II. San~or cár: koronázási ünnepélyén rendkívül bá-
to:hangu -t:eszedet tartott, amelyen a finn nép szá-
mar~ kultúrautonórniát és országgyűlést követelt. E
be~.z~dn~k eredménye az 1863-ban összehívott ország-
gyules es egy sereg nemzeti r-eform. 1869-ben je-
l,~ni~ meg ~z. új egyházi t~rvénykönyv, amely a 'meg-
új uló egyh~l ~lete!. a mal napig is szabályozza.

Az Uj törvénykönyv megengedi az ősszejövetelek
tartását ~mi 1726-óta tiltva volt, egy kikÖ[tése van
van csupau. hogy istentisztelet idején semmiféle
vallásos össze] övetel nem tartható, Az egyházi fe-
gyeleIl?; is megváltozik, <l:.'~egszégye·nítő eljárások
n;egszu~-~ek, . viszont a világiak az egyház vezete-
seben tobb Jogot nyernek. Igen nevez-etes újítás a
multtal szemben az ötévenkint tartandó Ú. n.egy-e-
temes egyházi gyűlés, amelynek hivatalból és vá-
lasztott tagjai vannak, még pedig. a világiak na-
gyobb számban. Ezeknek a gyűléseknek a munka-
ideje legfeljebb -egy hónap. Sok újítás és szükséges
r~form k?szönh~tő e (noy-elláris zsinat jellegű) gyű-
lesek hatarozatamak. Egyik legf-ontosabb ügyköre pe-
dig az egyházi és iskolai könyvek készíttetésének és
engedélyezésének a kérdése. Ennek a novelláris zsi-
natnak az engedélye alapj án j-ött használatba: a
templomi énekeskönyv, az ágenda, ahittankönyvek
és a legújabb (1933.) bibliafordítás. Valamennyi év-
tí~-e~~selőkészüJ,et után, bizottságok munkájaképpen
készült -el. - .

.. Az e~házi. megújhodás égyik legnagyobb esz-
köze a diakonissza munka megindulása volt. Ér-
dekes, hogy ezt a munkát egy orosz tábornok fele-
sége, Karamsin Aurora indította meg. Fiatal ko-
rában udvarhölgy volt a cári udvarnál, később, mint
Karamsin tábornok özvegye, Helsinkibe költözött és
jótékonyságával csakhamar a legszéles-ebb kör ökben
megsz-erettette magát. A diakonissza munkával Szent-
péterváron ismerkedett meg, ahol már 1859-től volt
diakonissza munka. A szegények és szenvedők iránti
~zeret~t, ,a diakonlssszák megelégedett és boldog
élete indította arra, hogy megalapítsa a diakonisssza
~nya~.~z!lt He.Isinki~~n. ,1867-ben, a fagyok, nyomor
es kiütéses tifusz járvany idején ő maga is ment
betegeket ápolni, - a .betegséget meg is kapta
de felgyógyult és igen magas kerban halt meg:

f>. keresztyén szeretetmunka egyik legfigyelem-
remeltó!Jb ~ga. ,a f ogházmisszló. 1870-ben alakul meg
a ..foghaz~I:",sZIO~ egylet, ,amely a fogságot szenve-
do~. csaladJa.ra es a togházban levökre. majd a ki-
kerültekre Visel gondot. A fcgházmísszió történe-
tében kétségtel-enül a legnagyobb a »börtönök an-
gyala«, Wrede Matild. Előkelő származású nemes-
szívű lélek volt, aki fáradhatatlanul járta 'a börtö-
nöket, személyes beszélgetéseket folytatva a rabok-
kal és Isten igéjét hirdetve. Az egyik börtön sötét

folyosóján elesett és lábát törte, de ő tovább foly-
tatta igen áldott munkáját. A börtönből szabadultak
számára otthont alapított.

A finn egyháznak földrajzi helyzete miatt kü-
lönleges feladatai vannak a tengerész-ek között. A
világ minden nagyobb kikötőjében lehet találkozni
í innekkel. A finn tengerészmíssziós társulat 1875-ben
alakult. Megalakulását közvetlenül -egy norvég lel-
Lész f'innországi lá togatása készítette elő, aki egy
nagy' londoni tengerész kórházban finn halálos be-
teget talált, aki más nyelv-en mitsem értve, az utolsó'
vigasztalásban nem részesülhetett. Az első tengerész
missziós pap Bergroth Illés volt, aki örök időkre
beírta nevét a finn keresztyénség történetébe. Né-
hány évi ki,ilföldi működés után hazajött és _hazulról
irányította a tengerész missziót. Irt egy 900 oldalas
finn egyháztörténelmet is. Ennek a munkának nagy
arányait mutatj ák a külföldön épített finn evangé-
likus templomok. A következő helyek-en épültek:
Kopenhága, London, Cardiff, Hull, Hamburg, Rot-
terdam, Antverpen, Brcoklyn, Montreal, San Fran-
císko és Melbourne. Ezenkivül- kisebb kikötőváro-
sokban is vannak összejöveteli helyiségek.

A finn evang. belmissziói munka megindulásában
a legnagyobb jelentőségre a vasárnapi iskola' jutott.
Egy felébredt Ielkületű pap, Berqh János Frigyes,
indította meg a vasárnapi iskolát 1832-ben(!), majd
Borg Áron kuopiói dómprépost 1872-ben megalakítja
a finn vasárnapi' iskolai szövetséget.: lapot indít és
vezérkönyveket, sőt gyermek postillát is íro Ma alig
van olyan jelnőtt finn evangélikus, aki gyerme/fko-
rában oasárnapi iskolába ne' járt volna. A szövetség
esztendőnként több helyen vasárnapi iskolai tanítók
részére kurzusokat rendez, ahol elméleti és gyakor-
lati képzést nyújt.

A 'század végefelé a mindenfelé megindult ipa-
rosodással megindul a városok növekedése is és
ezzel sok új f-eladat és kötelesség vár az egyházra.
Ebben a sokrétű munkában csaknem mindenütt nagy
áldással munkálkodott Raberqn Herman; Húsz évig
egyháztörténeti teol tanár és harminc évig porvói
püspök volt. Elnöke volt a missziói egyesületnek,
a börtön missziónak, évekig volt diakonísszaíntézeti
lelkész és igazgató, összejövetelek számára énekes-
könyvet szerkesztett és több folyóiratot indított meg.
Mindezek mellett nagy előszeretettel hívták beteg-
ágyakhoz. az utolsó útra indulókhoz. Ilyen sok sze-
mélyi sokoldalúsága és gazdag keresztyén életta-
pasztalata és az idők sürgetése vezettek arra a
gondolatra, hogy 1883-ban oáros-mtseeiot létesítsen
a fővárosban. A város-mísszíőban a szeretetmunka
mellett. az Igét is elvitték olyanokhoz; akik az egy-
ház hatóköréből csak-nem kiestek. Utcagyermekeket
gyüjtögettek, szegény otthonokat látogattak és nya-
raltatásra vitték az egészségileg rászorult szegény
gyermekek-et. Azóta már minden nagyobb ipari vá-
rosban van városrnisszió.

1844-ben alakult' meg Williams György vezetése
alatt az első Keresztyén Ifjúsági Egyesület London-
ban. Egy évtized alatt úgy elterjedt mindenfelé, hogy
megtarthatták az első vílágkonferenciát Párisban
(1855). 1888-ban Stokholmban tartottak világkonferen-
ciát, amelyen finn részről jelen volt az agg Topelius
Zakariás költő is. Az ő buzdítására alakult meg
Helsinkiben 1889-ben az első ifj úsági egyesület. Né-
hány évvel későbben megalakul a leányegyesület is.
A nálunk is ismert módszer szerint igen áldott mun-
ká~. végez a finn egyházban. Nem igen van olyan
gyulekezet, amelynek ne lenne ifjúsági ("tesülete.
(Foly tat juk.) Zászlroifr.;_JíY Pál.

Ifjúsági konferencia Békéscsabén.
Másfélezer evangélikus ifjú jár e várus isko-

láiba, az evangélikus elemi iskolák növendékeit nem
számítva. E nagy tömeg ifjúnak lelki vezetését öt vallas-
t~'nár végzi. Olyan nagy területen és olyan népes 05Z-
tályokban folyik itt a vallástanitás. mínt- hazánk-
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ban talán egyik gyülekezetben sem. Május másodikán
a békéscsabai vallastanárok meghívták maguk közé
az alföldi evangélikus és nem evangélikus iskolákba
járó középiskolai növendékeket azzal a céllal, hagy
közös konferencián vegyenek részt s egymást, mint
testvéreket megismerjék.

Ez az összegyülekezés úttörő volt abban a te-
kintetben, hogy egészen sajátságos stílust vezetett
be az evangélizáló konferenciák lefolytatásában. Az
eddig ismert konferenciákkal szemben ezek a ·SZ2m-
beötlő sajátossságok : egy napig tartott, kara reg-
gelre hívta egybe az ifjúságot s mindegyik ifjú ma-
gával hozta az aznapi elemózsiáját, mindegyik egy-
házközség maga vezette fel az ifjúságát s alkalmat
adott arra, h8gy az ígyegybesereglett iij úság ne-
csak egymást, hanem egy nagy gyülekezet intézmé-
nyeit é.s életét is megismerje.

Abban is különbözőtt ez a konferencia a szo-
kásos konterenciáktól, hogy evangélizáló tartalmú
előadások mellett az, Ifjú Évek propagandája ér-,
dekében bizonyosan sok áldást j elentő előadásokat
iktatott be.

A konferencia rendezésében az oroszlánrészt a
békéscsabai vallastanárok végezték, előljárt Kir-
ner Gusztáv önzetlen és odaadó f'áradhatatlansá-
gával, továbbá Gazsó Pál, Lőcsei Lászlo és Szandal
János. Velük együtt a kentereneia sikerében osz-
toztak: Biszkup 'Ferenc, Korim Kálmán, Gyurán
György lelkészek, illetve valtástanárok s a Budapest-
ről leutazott Dr. Bánkúti Dezső, Dr. Rempart Elek,
Ol'. H. Gaudy László. Ürömmel kell kifejezést ad-
nunk annak a sokak által megtapasztalt élménynek,
hogy békéscsabai evangélikus gimnáziu munk értékes
tanári kara és igazgatója ezúttal is bebizonyította
azt, hogyegyházáért és az ifjúság lelki életének
irányításáért minden fáradságra és áldozatra kész.

A konferencia főtémáj a: Az Ige, A Szentségek,
Az evangélikus diák szereti az iskolát" Az evangélikus
diák szereti a templomot, Az Ifjú Evek üzenete,

A nagy tömeg ifj uság részére tartott előadásokat
technikailag úgy bonyolította le a rendezőség, hogy
az evangélikus gimnáziumban a fiúkat két csoportra,
az állami leánygimnáziumban szintén két csoportra
osztotta korcsoport szerint.

Az örvendetes tapasztalatok mellett az ígazság-
hoz híven a negatívumokat sem szabad elhallgatni.
Ma már ott tartunk, hagya gyülekezeti lelkészek öröm-
mel látják mindazt a rnunkásságot, amit akár a
vallástanító lelkészek, akár pedig a különböző s az
ifj úság nevelésére vállalkozó egyesületek végeznek.
hiszen ez az ifjúság rövidesen a gyülekezeti lelké-
szek kezébe kerül majd s azért a lelkészek jelen-
létükkel, az ilyen konferenciára való passzív be-
kapcsolódásukkal ezt kifejezésre is szekták juttatni.
Szerettük volna tehát látni a konferencián a gyüle-
kezeti lelkészeket is. A másik zökkenő abban volt.
hogy a vidéki ifjúság nem ugyanazt a liturgiát ta-
lálta, hanem egyes bövitésekkel szemben, 'idegenül
érezte magát. Az ilyen dolgok kikorr igálása bizonyára
nem kerülne nehézségekbe. O. L.

A .Biherországi Ev. Szimbolikus Egye-
temes Egyház közgyűlése" a

jogakadémián.

A jogakadémián rendszeresített s ez évben is
kiváló eredményeket felmutató egyházjogi szeminá-
rium május 1-én, szombaton délelőtt, mint a szim-
bolikus biharországi egyet. egyház közgyülése Miskol-
con nagy 'érdeklődés mellett fejezte be ez évi mun-
kásságát, a jogakadémia auditorium maximurnában.

A gondosan előkészített egyetemes közgyűlésen
megjelentek többek között Lukács Béla főispán, Lich-
tenstein László egyházkerületi felügyelő, Dr. Dómján
Elek püspökhelyettes. számosan a tiszai ev. egy-

házkerület lelkészi és felügyelői karából, a jogaka-
démiai tanári kar és nagyszámú vendégsereg. '

A gyűlést Bruckner G~őz~ . dr. "dék,á~ veze~ö
prof esszor nyitotta meg, ~kl, .rovld elC?adasaban, v~-
zolta az egyházjogi szemmarium eddig! munkássá-
gát s rámutatott arra, hogy a szi~bolikus ,e~ye!emes
közgyűlés a szemináriumi hallgat?k egyha,zjogJ !~l-
készültségét, valamint gyakorlati es tud8m~nyos jar-
tasságát igyekszik kifejleszteni, szem elott tartva
mindig a teljes tárgyilagosság elengedhetetlen ko-
vetelményét.

A közgyűlést Kiss Antal püspök imája ,:~zett~
be. Ezt követőleg Kovács Tibor egyetemes felugyelo
mondotta el nagyhatású megnyitó beszédét, amelynek
során a megjelentek üdvözlése utá,~ k~gyel,etes sza-
vakkal emlékezett meg az esztendo ket nagy evan-
gélikus halottjáról, Gömbös Gyuláról és O. Geduly
Henrikről, valamint az eperj esi vértanuk 259 éves
évfordulójáról. Beszéde során érintette az egyhaz fon-
tosabb ügyeit, köztük a lelki irányítás egys.égessé-
gét, az unio kérdését és a zsinat munkálatait.

Nagy tetszéssel fogadott beszéde és ~ kÖ,zgyűl~s
tagjainak számbavétele után Ke~ekes .. !--.aszlo hatá-
rozati javaslatát fogadta el a közgyülés. amelyben
hosszabb indokolás alapján az 1848:XX. tc. végre-
hajtását sürgette. ,

Ezután Szepcsik Gyula az 1934:XI. es 1935:VI.
tc-vel és azok végrehajtási utasításaival kapcsolat-
ban adta elő azokat a sérelmeket, amelyek az
egyház autonómiá.j át a tanügyi reform kapcsán érték.

A balatonvidéki szímbolikus egyházkerület fel-
terjesztését tárgyalta ezután a közgyűlés az evangé:
!ikus egyetem felállítása ügyében, amelyet Lugosi
Ervin adott elő lendületes és jól átgondolt érve-
léssel, s ezt Fekete Tibor érvei ellenében, Szepcsik
Gyula támogató felszólalása után a közgyűlés, !Da-
gáévá tette s kifejezésre juttatta az, eva~~el!kus
egyetem felállításának elengedhetetlenul szukseges
voltát. .

Szabó Papp Zoltán a városi egyházmeg~é~ szer-
vezése tárgyában egyházpolitikai, történelmi es egy-
házvédelmi indokok felsorakoztatás ával tett nagy-
hatású előterj esztést, amelyet Rajz .z;ol,tán támad,'Jtt
hasonló nyomós érvek felsorakoztatasaval. A köz-
gyűlés túlnyomó többsége a városi egyházmegyék
felállítása mellett roglalt állást.

Szünet után Novák István püspök a református
es evangélikus egyház közötti j ogviszony szabályo-
zása, illetőleg az, unio kérdését taglalta hosszabb
beszéd keretében, amelynek során történelmi, ,egy-
házpolitikai és egyházvédelmi, kultúrszocíálís, val~-
lamint alkotmányt és egyházjogi szemponto~ fl;-
gyelernbevételével elfogadásra ajánlotta az uruo rru-
előbbi megvalósitását. A közgyűlés egyhangú lelke-
sedéssel tette magáévá Novák István püspök állás-
pontját. hé "1 'fl" 1" ..Gárdus Ferenc egy azkeru eti e ugye o a sajo-
völgyi szimbolikus egyházkerü}et fe~te:j~s~té:sét .~s-
mertette a lelkészi becsületszék felalhtasanak sur-
getése iránt. Részletes egyházjogi és valláserkölcsi
érveinek ellenére a közgyülés e problémát támadó
Szabó Papp Lászlé álláspontját fogadta el, aki a
lélkészi becsületszék mellözését ajánlotta.

A tárgysorozat következő_ szál!lát a bal~tonvi:
déki egyházkerület felterjesztese kepezte a I?us~<?k!
iogkör kiegészítése tárgy,áb,~~' ame}Yl}ek els>adoja:
Kelemen Lajos, magas l1IVOjU beszedeben részlete-
sen érintette azokat a szempontokat. amelyek e
probléma szükségességét kellő mértékben, alát~-
rnasztják. Ujházy Dénes támadta ~ jaya~latot ,es
a közgyűlés a püspöki jogkbr kiterjesztésének ker-
dését elvetette.

Rajz Béla' párbérsérelmeket terjesztett elö s ja.
vaslatának elfogadása után a közgyűlés a mískolci
j ogakadémiai Luther-vár elöterjesztését tárgyalta
Bidner Ákos előadásában ösztöndíjak létesítése ügye-
ben, amelyet a közgyűlés egyhangú lelkesedé~sel fo-
gadott el, tekintettel arra, hogy e probléma az
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előadásban felsorakoztatott érvek nélkül is közelről
érintette a közgyűlés tagj ait.

Mádai Lajos terjesztette elő ezután a bih sr-
országi szirnbolikus evang. lelkészegyesület kérelmét
evangélikus névkönyv és statisztikai évkönyv ki-
adása iránt s javasolta, hogy ezek kiadásával és
illetve szerkesztésével SchneJler Károly dr. jogta-
nár bízassék meg.

Utolsó tárgysorozatt pontként Kiss Antal püspök
indítványozta, hogy beérkezett felterjesztések alapján
mondja ki az egyetemes közgyűlés, hogy zsinat
összehívását tartja szükségesnek az 1937-38. ~vre,
amely javaslatot a közgyűlés egyhangúlag magáévá
tett.

Befej ezésül Kovács Tibor mondott köszönetet
Bruckner Győzö dékán, vezető professzornak azért
az odaadó, lelkes munkásságért és fáradozásért,
amellyel az egyházjogi szemináríurnot vezette és tu-
dományos kutatásaíban irányította.

A közgyűlés, amelynek értékeselőadásaiért és
magas színvonalú vitáiért a megjelent vendégek ki-
vétel nélkül legteljesebb elismerésüket és köszöne-
tüket fej ezték -ki, Kiss Antal egyházi elnök imájával
ért véget.

Figyelő.
Még egy rendelet. Kaptuk másolatban és be.

mutatjuk a következő írást:
Dombóvári Sz. Orsolya-rendi T'anitónőképző-in-

tézet .Igazgatóságától. 43/1937. sz.
Nagyságos Cséry Lajos úrnak, evang. lelkész.

Dombóvár.
Köszönettel vettem a beküldött képesítő-vizsgá-

lati hittani tételeket. - Egyben tisztelettel közlöm
egyházmegyei Iőtanfelügyelöségünknek 3342/1936. sz.
a. kelt leiratát, rnely szerint a nagymélt. Püspöki
Kar határozata értelmében nem-katolikus vallású hit-
tani képesítő-vizsgálatok a kat. intézet falain kívül
tartandók.

Kiváló tisztelettel: Dombóvár, 1937. április 27.
M. Répássy Ernesztin s. k· igazgató.

Ez a határozat, amelyikre a levél hivatkozik,
még sokkal bántóbb, mint az a bizonyos tornaünne-
pélyi rendelet. A tanítónőképzőintézetek oklevelet adó
képesítő vizsgálatain ugyanis kormányképvi:selő el-
nököl, ami helyes és szükséges, mert hiszen állarn-
érvényes oklevél kiadásáról van szó. A tanitói 'Ok-
levél azonban' va!lástanításra is képesít. Ennek a
vizsgája egyenlő módon folyik a többi tantárgyéval,
különbség annyiban van, hogyavallásfelekezetek is
küldenek egyházi főhatósági képviselőt a vallástani
képesites érdekében. Megengedhetetlen tehát, hogy
a jelen Esetben az evang. vallástan tanítására ké-
pesítő részét a vizsgának a. vizsgán kívül, bizottság,
nélkül, esetleg+négyszemközt végezzék. Vagy az ál-
lamot képviselő elnök úr a város különböző lelkészi
hivatalaiba fog elsétální külön-kűlön vizsgákra? Eset-
leg az igazgatónő és a jegyzőkönyvvezető kisére-
tében? Ezt aligha lehetne elhinni. Abba pedig nem
nyugodhatunk bele, hogy a mi gyermekeink vallás-
tanítására képesitő vizsgarészt vagy komolytalanul,
vagy érvénytelenül teljesítsék. Ha felveszik az 'ev.
növendéket éselfogadják a tandíjat öt éven át, ad-
janak rendes vizsgát és rendes oklevelet. De sokkal
jobb lesz, ha nem veszik fel az evangélikust és nem
bocsátanak ki ilyen rendeleteket.

*Most küldték meg lapunknak a felvidéken meg-
jelenő »Straz na Sione« c. tót nyelvű evangélikus
lap mult évi novemberben megjelent számát, mely az
1936. augusztus végén Békéscsabán lefolyt Tranoscíus
ünnepéllyel foglalkozik. Nem valami épületes 'Olvas-
mány, mert hemzseg benne a valótlanság. Aki idegen

elolvassa, azt hiszi, hogy nálunk Magyarországon
külön nagy erőfeszítéseket kellett tenni ennek az
ünnepélynek a megtartásaért. holott bizony semmi
baj sem velt vele. Az egész tudósitást elegendő azzal
jellemezni, hogy mindenkit aszerint dicsér, hogy tótul
vagy aszerint támad, hogy magyarul beszélt-ev 1;1eg-
nyugtatjuk a »Straz na Sione«-t: nem bántja sehki
nálu.nk tót anyanyelvű testvéreinknek sem az ünne-
pélyeit, sem az iskoláját, sem az egyházi, S'2m pedig
közéleti érvényesülését. Ez az igazság. Ami ezen kívül
van, az csak gyűlölködés.
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HUSVÉT UTÁNI 5-lK VASÁRNAP.
1. Péter 4:7-11.

Égre néző szernmel áll a tanitoárujsereq a föl-
dön. A menrutbeszállott Krisetus csak testileg hagyott
art maga után, a szem számára, de a szívek szá-
mára most van jelea igazán. Most mindenkié, Ott
űl már az Aiuának jobbján, »ahonnan eljő ítélni élő-
ket és holtakat«. Mert a »vége nundennek közel
oan« .. ' A szem [elnezhet ugy.a!'l, de az ember áll-
jon készen mindeni úgy cselekedni, amint lsten akar-
ja, embertársainak javára. A készséggel is figyel-
meztesse arra; aki eljövendő.

Mértékietesséq, józanság, egymás iránti szere-
tet, lstennek szóval és tettel való seolqálat mind-
mind azért adatott. hogy a figyelmet, mások figyel-
mét is, [elhiuja arra, hogya vége mindennek közel
van. Iézusnak utolsó rendelkezései, utolsó jövendölé-
sei fognak beteljesedni, a Seentlélek eljő ct taniioá-
nyokra, amint megigértetett. Hoqt) megtehessék mirui-
azt) ami kötelességük és amire az apostol figyelmez-
tett: a híveket. I

Igen, a Lélek ad erőt, amit a mennubeseállott
Krisztus kűld aeoknak, akik eljoqaditüc, akik. várjlák és
lesz belőlülf. csodálatos, Lélek által megerősUett, va-
lóban meqkceiiirmált sereg) Jézus lábánál ülő és
Reá hallgató tanítványok.

- II M. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem Evan-
gélikus Hittudományi Kara május s-én, délelőtt
11 órakor Sopronbarr a hittudományi kar nagy elő-
adó termében smlékürmepélyt tart, amelyen a hit-
tudományi kar kegyelettel emlékszik meg 'elhunyt
tlszteletbelidoktoralról: D. Morehead John Alfrédről,
az Amerikai National Lutheran Council igazgatójáról,
az Evangélikus Világkonvent elnökét-ől, D. Kiss Ist-
vánról, a dunáninneni vegyházkerület püspökéről és
D. Geduly Henrikről, a tiszai egyházkerület.püspöké-
ről. Megnyitót mond a rector nevében Dr. Halasy-
Nagy József, a bölesészet-, nyelv- és történettu-
dományi kar dékánja; 'emlékbeszédet D. Morehead
John Alfréd fölött tart D. Dr. Prőhle Károly, egyeterni
ny. r. tanár; D, Kiss István püspök fölött tart D,.
Kovács Sándor püspök, c.egyetemi ny.r. tanár:
D. Geduly Henrik püspök fölött Dr. Deák János
egyetemi ny. r. tanár,

- 1\ Protestáns Közös Bizottság legutóbbi ülésén
D. Kapi Béla pűspököt és Dr. Balo'gh Jenő református
egyetemes f'őgondnokot elnökke választátták.

- 1\ békési egyházmegye elnöksége: Kovács An-
dor esperes és Dr. Lányi Mártonegyházmegye~ fel-
ügyelő folyó évi április 12-t61 22-ig bezárólag az
egyházmegye összes gyülekezetelt meglátogatta. Es
pedig 12-én Mezőtúr, 13-án és 14-.én délelőtt Szarvas,
14-én délután Csabacsüd, 15-én Kondoros, 16-án
Kiscsákó leányegyház és Nagyszénás, 17-én Gádoros.
és Szentetornya, lS-án Pusztaföldvár és Csanádapáca
leányegyház, 20-án Csorvás, 21-én Tótkomlós, 22-én
Orosháza egyházközség látogatása került sorra. Min-
denik gyülekezetben előre meghirdetett egyházta-
nácsí gyűlést tartottak, amely alkalommal az egy-
házmegye elnöksége a megejtett vizsgálat eredmé-
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nyéről tájékoztatta az egyháztanácsot. Elrendelték
az észlelt hiányok pótlását s ahol szükséges volt,
az elnökség nyomban megtette a kívánatos intézke-
deseket. A látogatást valamennyi gyülekezet örömmel
vette, annak áldásos hatása bizonnyal meg fog lát-
szani.

- Protestáns Irodalmi Társaságunk április 15-
én tartotta a Ráday-utcai ref, teol. könyvtártermében
választmányi és azt követőleg közgyülését Ravasz
László püspök elnöklésével. Dr. Török Pál akadémiai
könyvtáros a főtitkár i, Áprily Lajos a Prot. Szemle
Szerkesztöí, Isoz K. az országos egyházzenei ken-
gresszusi jelentést adta elö, majd Arokháty Béla
ref. vallastanár az egyházzenei értekezlet által éb-
resztett további nagyj elentöségü tervekről és Keszt-
lel' László pénztáros a társaság anyagi ügyeiről
számolt be. A pénztári jelentésból kitűnt, hogy
az elmult évben a társaság bevétele 11.619,
kiadása 11.412 s maradványa 167 P, vagyoni ál-
lapota 21.666 P, ami 57 P szaporodásnak felel meg.

- Mihalovics Samu nógr.ádi esperes 40 éves lel-
készi jubileuma. Mihalovics Samu nógrádi esperest,
Bél' község lelkészét melegen ünnepelték 40 éves
lelkészi jubilerna alkalmából. Az ünnepségen meg-
jelent D. Kovács Sándor püspök is. A hálaadá- isten-
tiszteleten Szekej András lelkész prédikált. A disz-
közgyűlésen, amelyet Kirschner János elnökl-etével
tartottak meg, a hatóságok és testületek nevében
többek közt D. Kovács Sándor püspök, Dr.
Sztranyavszky Sándo'fegyházkerületi felügyelő,
Kardos Gyula alesperes, Bérczes Lajos és Laszkáry
Gyula felügyelő köszöntötték fel a jubilánst, aki kö-
szönetet mondván, hangoztatta, hogy a keletről és
nyugatról a keresztyenséget fenyegető veszedelern kö-
zepette kétszeresen tontos az egyházak együttmű-
ködése. Az ünnepeéget díszebéd zárta be."

- A budapesti segédlelkészék május 4-én meg-
beszélést tartottak a református segédlelkészekkel.
Ezen az első találleozón az ifjúsági munka kér-
déseit vitatták meg.

-- llz Orsz. Evangélikus Tanáregyesület május 17-
én délelőtt 10 órakor Szarvason, az evangélikus
Vajda Péter gimnázium tornatermében tartja rendes
évi közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Megnyitót mond
dr. Bánkúti Dezső ügyv. alelnök. 2. Dr. Kerecsényi
Dezső : Irodalmi nevelésünk időszerű kérdései. 3. Dr.
Belohorszky Ferenc: A szociális nevelés feladatai
az iskolai jelentésben. 4. Titkári jelentés. 5. Pénztári
jelentés. 6. A választás eredményének a kihirdetése.
Indítványok. A közgyűlést megelőzőleg 8 órakor az
új templomban istentisztelet lesz. Beszédet és imát
mond Ruzícska László. Utána 9 órakor a ginmázium
tanári szobájában a választmány tart ülést.
Előző nap, május 16-án este 7 órakor szakosztályt
előadások lesznek. A gimnázium tanári szobájában
előad Dr. Werdleln János »Helyneveink jelentősége
az oktatásbarre címen, a fizikai előadó terernben
W,L,;;ner Géza »A munkáltató tanítás és a fizikai
gyakorlatok« kérdéséről. A közgyűlés napján délután
a résztvevők egyes csoportjai a gazdasági tanintézet
mintabirtokát, a Pepi kert néven ismeretes híres
botanikus kertet és a Kőrös építő duzzasztóját te-
kintik meg. Felkérjük a közgyűlésen résztvenni ki- Megjelent!
vánókat, szíveskedjenek Raskó Kálmánnál, a szarvasi
evangélikus gimnázium igazgatójánáI érkezésük és Zur Nieden Ernst: Eneddet beszélgetek.
elutazásuk idejét bejelenteni, valamint azt ils, hogy Az első kiadás három hónap alatt elfogyott!
kímondottan szállodai szobában óhajtanak-e meg- Ferditotta Dr. Vető Lajos. II. kiadás. Ára P 2.80.
szállni, továbbá, hogya közgyűlés után melyik ki- Kapható Sctioite Testvérek könyvkereskedésében, IX.
rándulásori vesznek részt. Határidő: május 10. Az Ferenc-körút 19-21., és minden jobb könyvkeres-
érdekelteket szeretettel várja az Elnökség. kedésben.

- llz llszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet, ~- ~--~~--~----
az ország egyetlen evang. polgári leányiskolája, a Ékszer, arany, ezüst óra,
páratlanul szép Iekvésű, 3 holdas parkkal körülvett, egyházi kegyszerek
br. Podmaniczky kastélyban van s családias szel- a legolcsóbb napi áron
lemben nevel, Az 1937-'38. iskolai évre az ellátási SZIGETI NANDOR és FIA
díj havi 50 P. Kellő számú jelentkezes esetéri ház- ékszerész, Budapest, IV" Kecskeméti, ..utca 9 szám.
tartási tanfolyamát is megnyitja. Felveszi ínterná- Alapttoa: 1867.

tusaba a helybeli fiúgimnáziumba bejárá- leánytanuló-
kat is. Tájékoztatást nyújt az igazgatóság.

- Pályázati hirdetés. Bikács (Tolna m.) evangé-
likus egyházközsége pályázatot hirdet kántortanítói
állásra. Helyi javadalom : 83 értékegység és 71.40
pengő. (2 sz obás lakás, 10 kat. hold 1185 súlyszögöl
föld, 200 pengő munkaváltság, 32 pengő húsváltság.
20.52 mázsa búza, 19.44 mázsa rozs, 14 köbméter
kemény hasábfa, 7 köbméter botfa, 280 lliter bor.)
Kötelesség: kíjelőlt vosztályok tanítása, kántorlzálás,
énekkarvezetés. mindenféle belmissziói é:s admnisz-
trációs munkában való segédkezés. Pályázóknak a
német 'nyelvet tökéletesen kell birniok. Tanítói és
kántort oklevéllel, keresztlevéllel, működési-, korn-
mün alatti magatartást igazoló bizonyítványokkal és
válaszbélyeggel f'elszerelt kérvények május hó 22-ig a
bikácsi evang. lelkészi hivatalhoz küldendők,

- Nyaralás. A Fébé Evangélikus Diakonissza
Egyesület Budapest-Hüvösvölgyben, 1., Hidegkúti-út
123/a. sz. alatt (telefon 1-645-73) penziót tart fenn,
amely a 83-as villamos végállbanásától a város felé
2-3 percnyire gyönyörű,egészség'es, csendes hp-
lyen, bent az 'erdőben fekszik: testi s lelki pihe-
nésre kiválóan alkalmas. A penziót a diakonissza
intézet orvosa vezeti. Pihenni vágyóknak melegen
figyelmükbe ajánljuk.

DIAKONISSZAH,\JZI PANSIO KőSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május I-töl egész éven
áto Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraitatását
is vállalja. Cím: Evangélikus diakonisszaház, Kőszeg.

HOGY A"N T ÁMOGASSUK AZ EV ANGÉL/KUS
EGYHÁZKEROLETEK JÚLÉTIEaYESOLETET?t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületré. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit kepoiseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajo-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK LAsZLÓ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércöntőde, harang felszerelés- és haracq-
lábgyár, Budapest, VI., Petnetuizu-utca 78. szám.

8 araruiéremmet és 4 dtszokleuéllel kitűntetue!

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapes!, VII .• Damjanich-u 28jb. - F.: Farkas L.
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TOZZEL ts
Nem elé.g ezt a világot vízzel megkeresz-

telni. Már vége felé közeledik .a második ezer
év, amelyen át folyton keresztvíz alá jönnek
gyermekek és felnőttek, sok millió megkeresz-
telt ember él, beszél, dolgozik, gyűlölködik,
szeret, megbocsát és újból haragra gerjed,
megtér és újból bűnbe roskad, fellángol a hite
és újra kialszik. Emberek világa ez. Még
mindig messze van Isten amaz. országától.
melyröl Jézus tanított, melynek szelíd törvé-
nyeit hirdette, melynek győzelméért önmagát
áldozta. Minden gyarlóságának és nyomorú-
ságának oka az, hogy anagy többségen
nyomtalanul megszárad a keresztség vize: kí-
vül keresztelődik meg és nem belül... De hát.
akkor míért csodálkozunk azon, hogy az élet
nehéz, szomorú, ezeretetlen bs igazságtalan?
Amíg a keresztyénség csak név és öltözködés
az emberek életén, de nem valóságos és benső
igazság, addig ne követelje senki magának a.
vele járó áldásokat. Keresztyének vagyunk,
ele csak módjával; szeretünk, de csak mérték-
kel; lelkesedünk, 'de csak meggondoltan; hi-
szünk, de csak félig-meddig; dolgozunk, de
csak amennyit éppen kell s búsulunk ugyan
hazánk állapotán, de csak akkor, ha másvalaki
kezd beszélni róla... Arra van szükség, hogy
ez a világ megkereszteltessék tüzzel és Lélek-
kel is ...

Hitnek a tüzével kell megkeresztelkedni.
amelyik megtisztít Isten gyermekeinek életére.
Hogy valóságosan kormányzó, meggyőződéses
igazság legyen életünkben, hogy Isten nekünk
édes jó Atyánk, Éppen ilyen betje SI és meg-
győzött szeretettel, édes áhitattal és hálás hű-

LtLEKKEL.
séggel kell hinni azt, hogy Isten Egyszülöttje
azért jött, mert búnös és boldogtalan emberek
vagyunk, mert megesett a szíve rajtunk és

- úgy szeretett. minket egymaga, ahogyan mi
együttvéve sem tudjuköt szeretni. Hinni kell,
hog-y minden szava igaz volt és igaz marad,
mint az a legnagyobb igérete, mely pünkösdkor
ment teljesedésbe: elküldöm hozzátok fl, vigasz-
taló Szeritlelket és az megtanít titeket min-
denre. Hinni kell tehát komolyan és valósá-
gosan, hogy Ist.ennek Szentlelke megazen-
tel minket éselvezet az örökéletre ...

Meg kell azért kereszteltetnűnk Szent-
lélekkel is. Mert az igaz hitet Isten Szent-
lelke által kelti fel bennünk. Szeritlélek által
való megkeresztelés is kell ennek a világnak,
hogy komolyan vegye a maga lelkét. Hogy
ne alázza folyton a lelket ennek a földnek a
szolgaságába, hanem vívja meg azt a szabad-
ságharcot, amelyre Isten lelke képesít minket.
Hinni kell abban, hogy Krisztussal megváltot-
tak vagyunk. Halált legyőző Krisztushoz tar-
tozunk, aki nemcsak földi vezérünk. Meg kell
keresztelkednünk lélekkel a megtérésre, Tűz-
nek és léleknek kell lenni az életünkben, hogy
ami kívül van a testi életen, kenyéren, fárad-
ságokon, az mind Krisztushoz tartozhasson vál-
tozatlanul. Áradjon szét erővel ez a tisztító,
vigasztaló és jóra vezérlő Lélek az anyaszent-
egyházban, égesse szent túzzel a lelkeket a
Krisztus evangéliuma és a szentségek által
Krisztus szerinti életre, amelyikben a hitnek
kegyelmi ajándéka segít a bún ellen, támogat
a megtérésben, erősít a szeretetben, jó bi-
zony=ágtevőkké tesz és megtart az örökéletre,
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A finn keresztyénség története
es a finn ev. egyház rajza.

(Folytatás.)

V 1. A finn egyház mai rajza.

A 19.. század végefelé mindenütt lábrakap a sza-
badgondolkodás. amely csaknem azonos természetű a
korábbi felvilágosodással. Igen sokan elhidegülnek
az egyháztól, különösen a marxizmus hatása elszo-
morító egyes országokban. A világháború után le-
zajlott forradalmak; új helyzeteket teremtenek az
egyház szernpontjából igen sok államban. Német-
országban elválasztják az egyházat az államtól, Orosz-
országban a kornmunísta államhatalom hivatalosan
is szembefordult az 'egyházzal. Az orosz biro-
dalomból kivált balti országokban is szétválasztották
az egyházakat az államtól,· az egyházközségek el-
veszí tették vagyonukat s így igen nehéz helyzetbe
jutottak. I

A finn evangélikus egyház életében a világhá-
ború és a szabadságharc ideje nem jelentett na-
gyobb zökkenőt. Az önálló Finnország elsö érseke
Iohunsson. Gusztáv volt, akinek rendkívül határozott
keresztyén gondolkozása, kemény határozottsága, de
ugyanakkor szelídsége és tapintata nagy mértékben
segítette át a finn 'egyházat a nehézségeken. Igy a
finn evang. egyház továbbra is megmaradhatott nem-
csak népegyház:I1ir$> de államequháenal: is. Népegyház-
mívoltát az mutatja, hogy a finn nép 980/0-a az
evang. egyház tagja, állam-egyház jellegét pedig az,
hogy szoros jogviszonyban van az állammal: az
állam feje nevezi ki a püspököket (a legtöbb sza-
vazatot nyert három jelölt közül), 'erősíti meg az
egyházi törvényeket és felügyel az egyházak va-
gyonára. Viszont az egyházi ügyek előadói és állam-
titkárai mindenkor csak papok lehetnek. Igy a Iinn ,
állam és egyház elválaszthatatlan egységben él egy-
mással.

A finn evang. egyház jelenleg öt püspökségböl
áll, amelyek közül az egyik érsekség, s amelyek a
következők: Turku 1276-tól, 1817-től érsekség, Oulu
1850, Viipuri 1895, Tampere és Porvoo 1923-tólj ,kezdve.
A porvooí püspökség svéd nyelvű, Mindegyik élén
a püspök áll, irányító szerve a püspöki lfá!pfA.lla,n,
melynek tagj ai: a püspök, a dórnprépost (a püspöki

. székhely vezető lelkésze !) két püspöki assesser. kiket
három esztendőre a lelkészek választanak és egy
világi jogtudós. A püspökségek -esperességekre osz-
lanak, amelyekneki a száma mintegy ötven. Az egyház
dolgaival az egyes püspöki káptalanok, és ezeknek
gyűlése: a püspöki értekezletek, maj d az évente
tartott csperességi gyűlések. az ötévenkint tartott kerü-
leti gyűlések foglalkoznak. E gyűléseknek jogalkotás
szempontjából nem igen van ügykörük - 'ezek inkább
az egyházi munka kérdéseivel foglalkoznak, - a jog-
és törvényalkotás az ú. n.egyetemes gyűlések fel-
adata, - míg a, közigazgatást és törvénykezést
leginkább a káptalanok saját hatáskörükben végzik.

A finn evangélikusok száma kerekszámban 3 rnil-
lió 630 ezer. A görögkeletiek száma mintegy 60,
a felekezeten kívűlieké 30 'ezer s néhány 'ezer 'esik
a különbözö szektákra. 1923-ban hozta a finn kép-
viselőház a vallásszabadság törvényt, amely a fe-
Iekezeten kívüliséget is elismeri, Ennek eredménye
a 30 ezér felekezetenkívüli, amely állandóan hul-
lámzó szám s azóta nem igen változik, mert a
visszatérés majdnem akkora, mint a kilépések száma.
Azegyházkermet,ek tehát igen népesek : legnagyobb
Viipuri, kilencszázezer ; legkisebb Porvoo, négyszáz-
ezer lélekkel. Nyelvi szempontból finn nyelvű 880/0,
svéd 10%~ a többi egyéb nyelvű. Népműveltségi szem-
pontból: minden ezer lélekre (1920-as adat!) a 15
éven felűliekből : az evangélikusokból 6, a római ka-
tolileusokból 10 (ezek többnyire beköltözöttek) és a
görög keleti ekből 232 analfabéta 'esik. Ma a görög-
keletieknél is javult a hie'lty'ze,t s ezzel az írni-olvasni

tudás dolgában a finn nép világviszonylatban az
első helyen áll.

, A nagy területű finn egyház (388.279 négyzet-
kilométer) többnyire nagykiterjedésű gyülekezetekr e
oszlík. A nagylélekszámú gyülekezetekben bizony a
püspökök munkája rendkívül nehéz, amikor a finn ,egy-
házi törvény szerint a püspöknek rninden gyülekezetet
ötévenkint kell meglátogatnia. Ezt a rendkívül nagy-
számú és nagykitarjedésű gyülekezeti munkát a ve-
zetőférfiak csak azért végezhetik, mert a finn egy-
házi igazgatás rendkívül gyors és rugalmas. Min-
den fontosabb gyülekezeti és személyi ügy a káp-
talanra tartozik, amely rövid idő alatta legtöbb-
ször megfellebbezhetetlenül dönt. Az ötévenkint tar-
tott egyetemes gyűlések pedig új törvényeket hoz-
hatnak, tehát a megváltozott viszonyokra az egyház
rögtön reagál. Ez .a gyűlés dönt az egyházi és hittan-
könyvekről, majd az egyházat érintő állami rendel-
kezéseket tárgyalj a és a korrnánynak javaslatokat
készít az egyházat érintő kérdésekről.

Pénzügyi és gazdasági szempontból a finn egyház
teljesen független az államtól, jól1ehet némi állam-
segélyben is részesül, különösen a püspöki káptalani
intézmény támogatására, a székesegyházak fenntar-
tására és szegény egyházközségek segélyezésére. Az
államsegély összege 1927 -ben 41/2 míllió finn márka
volt (kb. félmillió pengő), a különböző címeken nyuj-
tott segélyek 2 milliót tettek ki (200 ezer P.). Az
egyházak a legkülönbözőbb munkaterületeken közös
és külön alapokat létesítenek, amelyeknek vagy a
kamatait, vagy pedig a célnak megfelelően magát
az alapot használják fel. A pénzügyi kérdésekre a
püspöki káptalan figyel, - érdekes, hogy a finn
egyház egyetemes pénztárral nem rendelkezik.

A papságnak a míenkhez hasonló nyugdíjintézete
nincsen. Minden lelkész haláláíg szolgál, megrok-
kanása esetén maga helyett segédlelkészt beállítani
köteles. Az ő nyugdíjintézetük inkább özvegy és
árvassgélyezö egylet és a legmagasabb havi összeg
nem több 100pengőnél._

A gyülekezetek száma kb. 600, amelyből kb. 20 fiók-
és társgyülekezet. a többi anya egyházközség. Az 1927
év végén 559 templom volt használatban, közülük
362 lábá 1 épült, Ezenkívül van még 62 imaház a
gyülekezetek, 295 imaház a különböző egyesületek és
32 magáriosok birtokában, tehát istentiszteleti célra
csaknem ezer templom és imaterem áll rendelke-
zésre. Az említett 600 gyülekezetben több mint ezer
lelkész szolgál. A gyülekezetek élén a vezető lelkész
áll, a többi lelkész másodlelkészi (káplán) minőség-
ben szolgál. E megkülönböztetés csak jogi termé-
szetű, amennyiben a gyülekezetet kifelé a vezető
lelkész képviseli. A káplán .lehet pl. esperes is, ez
esetben a saját vezető lelkésze is alája tartozik. A
fentebb említett több minr ezer lelkészból 850 gyü-
Iekezeti, a többiegyesületí lelkész. Egy lelkészre tehát
átlagosam 3800 lélek esik. Az egyesületi lelkészek
közül 3 a süketnémáknak. 16 börtön- és kórházrnísz-
sziói, 66 hitoktató, 67 egyesületi, 19 katonalelkész.

A lelkészképzés két f öískolán: a helsinkií egyetern
teol, fakultásán és a turkui svéd akadémián történik.
A különböző ébredési mozgalmak hatásaképpen a
gyülekezetek rendkívül komoly elöfeltételeket kíván-
tak a lelkészi szelgálatra indulóktól, Ennek ered-
ménye volt a néhányévvel'előbb még 'erősen ér-
zett lelkészhiány. Ma már enyhült a helyzet. 1935. év
őszi szemeszterében a helsinkií egyetemen 514 tea-
logus tanult 5 rendes és 7 magántanár és megbízott
előadó irányítása .mellett. Ugyanakkar a svéd ki-
sebbsegí akadémián 7 tanár és előadó vezetése mel-
lett 62 teológus tanult. Az előbbiek közül 78, az
utóbbiakból 9 nőhallgató.

A' lelkészek továbbképzését a különböző teo1.
kurzusok és az időnként készítendő teológtal-egyházi
dolgozatok szolgálják. A városi és nagyobb teo-
lógiai képesítést igénylő lelkészi állásoknál előny-
ben részesülnek a képzettebb lelkészek (filozófiai,
teol. doktorátus, irodalmi rnunkásság),

A lelkészek anyagi hel)'zete sokkal jobb a mi-
enknél. A lelkészek fizetését 1922-b:en rendezték,
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amikor is megszűntek a természetbeni járandóságok
és a lelkészek készpénzben havonta kapják fizeté-
süket. A természetbeni járandóság legfeljebb 150;0
lehet, az alapfizetést 15 éven túl 100;0 kerpótlék és
100/0 irodai átalány egészíti ki. A legkisebb vezető lel-
készi fizetés évi 2400 P, - a legmagasabb évi 6000
P, - de amíg évi 2400 P-ős állás az egész O'T-
szágban mindössze 5 van, addig 6000 P-ős már 173,
az átlagos alapfizetés tehát 4500 P. A káplánoknál
2400-4000 P között van a fizetés megállapítva, de
itt is alacsonyabb fizetésü gyülekezet igen kevés
van A segedlelkészek fizetését is tételes egyházi
törvény rendezi, a gyakorlatban a püspöki káptalan
állapítj a meg a fizetést évi 1800-3000 P között.
Talán mondanunk sem kell, hogy mennyi gazdálko-
dási, anyagi gondtól menti meg a lelkészeket ez a
fizetési rend, úgy, hogy teljes erejükkel nehéz hi-
vatásuknak élhetnek. \

A finn egyháznak nincsenek iskolai, a régi egy-
házi-iskolai vándorkurzusok megszűntek. A hitokta-
tásról az állam gondoskodik, viszont a kántort hiva-
talról az egyháznak kell gondoskodnia. Három kán-
tor képző intéze tűk van, amelyeket ők egyházzenei
tanintézetnek neveznek, ahol hittant, liturgiát, egy-
háztörténetet, hymnológiát és egyházi zenét tanul-
nak. A három intézetben az 1935-36. tanévben 174
hallgató volt, A kántorok fizetése évi 2100 P-nél ke-
vesebb nem lehet. Kötelességük a gyülekezeti éneket
és liturgiát a templomban és magánházaknál tanítani,
énekkarokat szervezní, Ma 400-ná! több 'egyházi
énekkar működik.

A finn evang. egyház istentiszteleti élete és rend-
je igen gazdag s nagyobbrészt már ismerős a ma-
gyar evang. olvasóközönség előtt. Istentiszteleti li-
turgiájuk igen gazdag és Luther istentiszteleti rendjén
keresztül visszanyúlik az őskeresztyén egyház litur-
giájához. Az egyházi esztendőből és. a középk.ori
egyházból míndent megtartottak Luther elve szerint,
ami az evangéliummal nem ellenkezik! Az üdvtör-
ténettel kapcsolatos ünnepeken kívül megtartanak
még egy-két más ünnepet is, Mária, ker. János,
stb. emlékünnepét. Ünnepélyes alkalmakkor, leülönö-
sen sátoros ünnepeken használatos a liturgikus szín-
bren llümpázó miseruha, a püspöki süveg és pász-
torbot, stb. \

A katonaság lelki gondozása a katonalelkészek
feladata. A katonai lelkészség vezetője a tábori
esperes, 'kb. 20 katonalelkésszel végzi feladatát. A
katonák lelki gondozása az egyház feladata, a ka-
tonai lelkészség pedig az egyháznak csak ,egy szerve,
A lelkészek is katonakötelesek, így a lelkészek ka-
tonai szolgálatuk alkalmával lelkészi teendőket is
végeznek. ,

A négyezernyi. az országban elszórtan élő sü-
ketnéma gondozását három lelkész végzi, akik nem-
csak lelki gondozásban részesítik őket, hanem mun-
kaalkalrnak elöteremtésével, a gyermekek iskolába-
juttatásával szolgáljak a Krisztus ügyét. A süket-
némáknak szövetségük is van, sőt egy kis 'egyházi
ujság is szolgálja köztük az evangéliuni ügyét.

A kórházi lelkigondozás többféleképpen is nyer
megoldást. Nagyobb kórházakban külön kórházi lel-
készek vannak, másutt egybe van kötve a fogház-
rnissziói rnunkával. {, '

Egészen sajátos munkaforrnával is találkozunk
a finn egyházban s ez az, Ú. n. kinkeri. Ez gyü-
lekezetí családlátogatás-féle, összekötve sok minden-
félével. Ilyenkor háziistentiszteletet tartanak, a gyer-
mekeket kikérdezik a kátéból. vasárnapi iskolai taní-
tókat választanak, iratterjesztés és 'egyházi lapokra
előfizetésgyűjtés van. A lelkész megvizsgálja az er-
kölcsi életet és ellenőrzi a családtagok úrvacsorázá-
sáto Ebben a munkában az igeszolgálat rninden ága
együtt van: igehirdetés, ének, tanítás, fegyelem-
gyakorlás, sajtó és személyes lélekgondozás. 1927-
ben 7.660 kinkerit tartottak, amelyen több mint fél-
millió ember vett részt.

Egyházi irodalmuk rendkívül gazdag. A temp-
lomi énekeskönyvön kívül még vagy öt nagyobb

énekeskönyv szolgálja az Ige ügyét az össiejöve-'
teleken. Igy az állandóan használatban levő énekek
száma többezer. A tudományos teológiai folyóiratokon
és hivatalos lapokon kívül úgyszólván minden egye-
sületnek és ébredési mozgalomnak van külön lapja.
Legnevezetesebb a hetenként kétszer megjelenő Ko-
tímaa, amelynek 30 ezernél több előfizetője van.
Az énekeskönyv és egyházi lapok szolgálatán kívül
a legnagyobb szolgálatot a finn bibliatársaság tel-
jesíti, amelynek nyomdáiban nemcsak finn, de más-
nyelvű bibliák is készülnek. (A Brit és Kü!f.öldi Bib-
liaterjesztő Társulat megbízásából készített már ma-
gyarnyevü bibliákat is.) Teológiai irodalmuk igen
jelentős nemcsak eredeti finn termékei miatt, de
azért is, mert minden a skandináv lutheránizmusra
jellemző teológiai munka finn fordításban is hozzá-
férhető, A leggazdagabb azonban kegyességi iro-
dalmuk: posztillák, és áhítatos könyvek egész sere-
gével és számos Luther fordítással találkozhatunk
csaknem minden házban. A "teológiai és kegyességi
irodalom elevenségét elősegítik a különböző ,e célra
létesült alapok, a kereslet nagy száma s az olcsó
papiros. A finn egyházi könyvek igen szép loíállítás-
ban, igen olcsón vásárolhatók. Pl. egy 'egybekötött
ágenda és énekeskönyv ára kb'. 2 pengő. A lelki ér-
deklődésen kívül ez is magyarázza a nagy egyházi
könyvsikereket.
{Foly tat juk.) Zászkaliczky Pál.

Tessedik Sámuel élete
munkája.

,es

Nádor -Jenő és Kemény Gábor igen ér-
dekes, mélyreható, lelkes és szép, nyolc ívre
terjedő tanulmányt írtak Szarvas nagy pap-
jának, az ország- világraszóló jelentőségű gaz-
dának, nemzetgazdának, kultúrpolitjkusnak, ne-
velőnek, iskoiaalapítónak, népe orvosának.
nemzetnevelőnek életéről és munkásságáról.

'I'essedik elsősorban a míénk, magyar
evangélikusoké.

1742-ben született Irsán. Apja itt, majd
Békéscsabán volt lelkész. Ároni családból szár-
mazott. Ebben igen sűrűn találkozunk a Sámuel
és Dániel névvel, mely oly gyakori volt a régi
lutheri magyar világunkban. Rokonságban állt
a vértanu Hajnóczi Józseffel, az aszódi pap
fiával, sok tekintetben lelki testvérével. Ő
azonban nem volt forradalmár, hanem újító,
aufklarista. Hűségesen tisztelt minden törvé-
nyes felsőbbséget. Közéleti működésére rá is .
sütött egymásután négy király - Mária Te-
rézia és három utóda kegyének aranysugara.

Korán árvaságra jutott. Édesanyja, öz-
vegy lutheri papnek régi szokása szerint kosz-
toscliákok tartásából éldegélt. Fia is már korán
magántanító lett. Igy gyulladt benne lángra
a nevelőj lelkesedés. A szegénység és a munka,
ez a két hatalmas kalapács edzette meg teste
és lelke rnesébeillő energiáját.

Debrecenben is tanult két esztendeig. Itt
lett magyar színarannyá a nemet műveltségű
pozsonyi ifjú.

Németországban több egyetemen járt; leg-
tovább Erlangenben. Papnak készült, mint
r~gyháúas gondolkozású cselekvően vallásos'
igazi papfiú. A papi hivatásról igen .magas
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véleménye volt, mint ideálisan reális gondol-
kodású embernek, aki eszményi célokat reális'
eszközökkel akart, megvalósítani. Ugy érezte,
hogy a papnak' népe' között míndennek kell
lennie mindenekben. Mondjuk mai szóval: ve-
zérnek, Mussoliuínek, Hitlernek. Tanult is hát
mindent. A teológia mellett 'orvosi, gazdasági,
kertészeti, nemzetgazdasági, neveléstani tudo-
mányokat. Tanulmányozta, lelkébe beleoltotta
a nagy nemzetnevelők, Rousseau, Comenius lel-
két. Sokat utazott, többnyire gyalog és Szé-
chenyinek ez a lelkitestvére. 11 művelt nyugat.
kultúrcsodái között mindig elmaradott nemze-
téve gondO'nt s előre már' ennek ujjáteremtésére
szentelte oda életét.

1767 -ben lett szarvasi lelkész és huszonöt
életéve elementáris tüzével, sugalmazó erejé-
vel megkezdte reformátori működését.

Erre nagy szükség is volt, mert a török-
től visszafoglalt Békés vármegye ujjáalaku-
lásának első félszázadában olyan volt igen
sok tekintetben, mint egy a legsötétebb Afri-
kából idevarázsolt kultúrsi vatag. Szerencse :
volt, hogy Szarvas népe között csak kezdet-
legesen alakult még ki az intelligencia, mint
vezető osztály. Tehát a papot természetes ve-
zérének tekintette. Ne feledjük kíetnelnl, hogy
határtalanul buzgó pap volt, mint szónok bs
mint lelkipásztor egyaránt. De reformátor is
minden téren. Megkapo é igen szép képet
nyujt működéséről ez az értékes könyv.

Itt, e cikk szűk ikeretéb8cll csak futtában
érinthetjuk hatalmas cselekedeteit. Igy pél-
dául afrikaiak voltak az egészségi viszonyok.
Született rengeteg sok gyermek. Tessedik há-
zában is tizennyolcszor ringattak bölosöt, de
csak négy gyermeket. nevelhettek föl. Volt
köztük természetesen Dániel is, meg Sámuel
is. Kétkézre fogott kaszával dult a nép között
a- halál. Tanult szülészuő, állandó orvos, a kú-
tak ellenőrzése, mindenek fölött a pap éSI papné
jó példája sokat enyhítettek a bajokon.

Népét művelni igyekezett. Népönképzőkört
alapított, gazdasági szakiskolát épített. Itt em-
lítjük meg, hogy szenvedélyes és igen prak-
tikus építő volt. Hihetetlen olcsón tudott épí-
teni templomot is, iskolákat is. Mit is csinált?
Jelezzük egy-egy szóval.

Kertészkedés, zöldségtermelés, gyümölcs-
termelés. -Ő már tudta azt, amit a mai vita- '
mlnelmélet rendszerbe foglalt: milyen fontos
a zöldség- és gyümölcsfogyasztás.

Lucerna, lóhere, repoe, akácfa, - ok-
szerű trágyázás és műtrágyázás. Neki van
abban főérdeme, hogy ma sok millió hasznos
akác árnyékolja be az útak at, utcákat - és
hogy az akácvirágzás gyönyörű évszakaban
olyan az igénytele.n alföldi falu, mint vala-
mi földi paradicsom.

ÉJs - mily keserves tanulság! Népét el-
lene uszították, elsősorban irígy lelkésztársa.
Ez ugyan belebukott a harcba, de Tessedik
érzékeny lelkét szinte halálba kergette: mí-

kor például fülehallatára határtalan oktalan-
sággal aszószékről kiprédikálta.

Sírnunk is, nevetnünk is lehetne, milyen
vádakkal illették.

'Iskoláját elbuktattak. Élete múvét nem-
csak képletesen, de szószerint is elpusztítani
igyekeztek, mikoi: például hat szilaj bikát ker-
gettek bele virágzó kertjébe. És mégsem élt
hiába. Az igaz, e111berek, miut a másik nagy
gazdasági iskolaalapító, Festetich gróf és a
nagy nádor, J ózseí, lelkesedtek érte.

És beteljesedett rajta Krisztus példázata:
Volt. jó mag, am i jó földbe esett és százsze-
ros an gyümölcsözött.

Gazdasági iskolája, mely ma nevét viseli,
feléledt. Szinte szimból umszerú jelenség, hogy
a mai szarvasi állami mezőgazdasági Tessedik-
középiskola legfőbb hatóságának, Daranyi föld-
müvelésügyi miniszternek előszavával . jelent
meg- ez a 'I'essediket méltató jeles mű.

Szarvas, mint valami világító es melegítő
tüz, áldott hatást sugároz szét az Alföldön. Az
egykoriellentelek okosabb és múveltebb utódai
nemc ak áldják 'Iessedík emlékét, de követik
is nyomdokait.

Áldott legyen a nemzet nagy apostolának
neve! Dr. Szigethy Lajos.

Az eperjesi vértörvényszék
1687-ben.

Ezt a nevet adta a gróf Carara Antal által
rendezett igazságtalan mészárlásoknak Rezik János,
az eperj esi 'evang. főiskolának egykori rektora. Ie-
írván a hihetetlen gyűlölettel, igazságtalansággal
és inkviziciói eszközökkel vezetett és végrehajtott tet-
teit, melyekkel az evang. egyház igen sok gazdag,
előkelő s befolyásos, de ártatlan tagját 1687-ben vér-
padra vitette az alatt az ürügy alatt, hogy a török
fogságba került kuruc fejedelemnek, Thököly Im-
rének feleségével, a Munkács várát hősiesen védő
Zrinyi Ilonával állanak összeköttetésben és anya-
gilag is segítik.

, Eperjes Thököly Imre-párti volt; Thököly, mint
a Collegiumnak hálás tanítványa, fejedelmi1eg gon-
doskedott főiskoláj.áról, nagyszabású adományaival s
alapítványaival; azonkívül pedig azzal, hogy az 1673.
évben a jezsuiták részére elfoglalt Iőiskolát s 3
templomot a város visszafoglalása után visszaadta
az evangélikusoknak. A város evang. lakossága hires
kurucság hírében állott. Carafa szerínt »a protestan-
sok okai míndennek s meg ken törni hatalmukat«.
Bécsnek 1683. évben történt szerenesés megszaba-
dulása a török veszedelemtől s az ezután folytatott
sikeres törökverő háborúnak és Budavára elfogta-
lásának végzetes következése volt a kuruc háborúra;
Thököly törők fogságba került, serege pedig szét-
oszlott és egy nagy része a híres kuruchadvezér
Petneházyval az élén az 1686. évben Buda vissza-
foglalásánál vitézül harcolt- s a vár visszaszerzésének
egyik Iőtényezője. volt. A közben kiadott királyi
kegyelmet a kurucok elfogadták s a nyilvános sze-
repléstöl tartózkodva, visszavonultan éltek, az »or-
dasok« szereplése megszűnt, béke s nyugalom 'ural-
kodhatott volna. Bécsben azonban az amnesztia el-
lenére másként gondolkoztak; meg kellett 'tisztítani
az országot a kurucoktól s a protestánsoktól, akik
a kurucháborúkriak főszereplői voltak.

Carafa Antal s -bécsí társai azt hítették el Lipót
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császárral, hogy felső Magyarországon magy össze-
esküvés van a császár ellen, melyet mindenáron el
kelIvén nyomni, Carafa felsőmagyarországi táborno-
kot küldték a kinyomozására és a bűnösöknek pél-
dás megbüntetésére; de azzal a kikötéssel, hogy az el-
járás magyar törvények előírása szerint történjék;
a muItért pedig senkit se büntessen.

Carafa nagyravágyó és kapzsi ember volt aki
érdemeket és vagyont akart szerezní s erre 'meg-
bizatása kitűnő alkalmat nyujtott. Mivel pedig ma-
gyargyülölete alapján kész lett volna a benne levő
s magyarok iránt kedvező hajlamú erének kiírtá-
sára s tűzre vetésére is ; semmiféle lelkiismereti bán-
talmai nem lehettek azoknak kivégeztetése miatt,
akiket az. általa választott s önhatalmú befolyása
alatt álló bírák elítéltek. Hogy a császár az ítéletek
megerősítését magának fenntartotta, az nem okozott
nehézséget, mert Carafa jó barátai az udvarnál min-
dent könnyen keresztülvittek. A vádlottak bűnössé-
gének igazolására két hamis tanut szerzett a gene-
rális, és pedig Tábo-ri Erzsók markotányosnö, aki
a kuruc ok táborában való üzleti tevékenysége révén
a külszín alapján sokat tudhatott és Szeritiványi
László »korpás gróf« katonai szállító. Ketten szál-
litották a vádakat, állítólagos leveleket, melyeket
némely vádlottak Zrinyi Ilonával váltottak volna.
Szentiványi egyébként tanu, vádló s bíró is volt
egyszemélyben.

Az elkövetkező veszedelemnek viharjelzője volt
Carafának az 1686. év öszén gr. Csáky István kassai
főkapitányhoz küldött császári rendelete, hogy a 6.
sz. kir. városi szuperintendentiában lévő prot. temp-
lomokat és iskolákat foglalja ~1 s adja át a r. kato-
likusoknak. Eperjesen csak 1687. jan. 7-én foglaltatta
el a templomokat s iskolákat; új templomépítésre
pedig a hóhér és kutyapecér lakás tőszomszédsá-
gában, a város végén jelölt ki helyet, melyet azon-
bap. ..az. ~yangé!ikusok nem f~gadtak el. Ezt meg-
elozo intézkedése volt Carafanak, hagy mint fő-
parancsnok, kémekkel árasztotta el a fel vidéket a
gyanusaknak s bűnösöknek kikutatására. Igy tehát
~időI?- 1687. évi február 10-én Kassaról Eperjesre
jött at, nem sokáig kellett készülődnie a nagy v.ál-
l~lko.z~s végrehajtásahoz. Hat nap I?l1lva egy va-
sarnapl napon megkezdte az elfogatásokat Zimmer-
man Zsigmonddal. Eperjes leggazdagabb s 'egyik leg-
előkelőbb polgárával. aki a »felsőmagyarországi ren-
d<;~« eperj-esi Collegiumának felügyelője s pártfo-
goja volt, folytatta Keczer András hős kuruc, dus-
gazdag öreg úr, Zimrnerrnan Zsigmond apósával,
Baranyai Ferenc városi tanácsossal. Rauscher Gás-
párral, ki Zimmermann üzlettársa voltjs Weber Fri-
g}'es városi jegyzővel s anélkül, hogy ezek egymás-
ról tudtak voln a , valamennyien börtönbe zárattak
Midőn' a különbözö elemekből összeállított bí-
ró ág előtt semmit sem vallottak s a Zrinyi Ho-
nával való bárminemű összeköttetést tagadták, ne-
vezetesen pedig, ho-gy a Zimmermann által gyüjtött
pénz Munkács védelmezői részére s nem az eperjesi
új templom építésére szolgált volna, akkor spanyol
inkviziciói vallatás végett hozzáértő bakóknak szel-
gáltatták ki őket, s ezek alapos munkát végeztek
testök kinyujtásával, spanyolcsizmával, tüzes vas-
égetéssel s más szerszámokkal kínozva őket eszmé-
letlenségig s ily állapotban való vallomások kiszo-
rításáig, malyekben egyesek mindent vallottak, ha
kellett volna atyagyilkosságot is, de amikor a kín-
zások megszüntek s eszmélni kezdtek, mindent visz-
szavontak. Legkitartóbb volt a ~'4 éves Keczer András ..
mert belőle semmit sem tudtak kihozni. Jezsuitákat
is küldtek nyakukra; hogy a kat. egyházba csábítsák,
mert akkor kegyelmet kapnak. Zimmermann felült
a biztatásnak. fiatal családos ember lévén, élni akart.
Azonban a kítérés nem használt. Az inkvizicióí val-
látások február 25-től a hónap végéig tartottak s
azután kimondták felettök a halálos ítéletet és va-
gyonuk elkobzásat. Március 3-án már visszajött
Bécsből a gyorsfutár a megerősített halálos ítélettel.
melyet március 5-én végre is hajtottak. Zimmermann

fiatal felesége mindent megkísérelt férjének meg-
mentésére; de Carafa könyörtelen maradt. Néjéhez
fordult s egy igen értékes aranylánccai megajándé-
kozta.. Carafáné az ajándékot, elfogadta, de a ké-
relmet nem teljesítette. .

Március 3-án katonaság vette körül a városháza
elötti tért. Oda állították hajadonfővel, mezjtlábas,
s alig élő megkínzott rabokat, kihirdették nékik
a halálos ítéletet felségsértés, hazaárulás és hűtlen-
ség büntette miatt ; minekutána pergett a dob, Ba-
ranyai s az öreg Keczer András hiába igyekezett
túlbarsogni protestálásával a hallatlanul igazságtalan
ítéletet.

Két nap mulva, mely időt arra használták fel
a jezsuiták, hogy a kat. egyházba térítsék az el-
ítélteket, - ezek azonban az Urral kiengesztelödní
óhajtván, saját lelkészeiktol vették fel az úrva-
csorát, - kihozták a négy fő elítéltet, hogy a Col-
legium előtt felállított s feketével beborított .vér-
padon kivégezzék. Artatlanságuk tudatában vallásos .
lélekkel, imádkozva vagy zsoltárt énekelve fogad-,
ták a bakát, aki Jegelőször is mindegyiknek jobb karját
lemetszette. azután a fejét levágta s végül segédeínek
felnégyelés végett átadta, akik a munkáj okat el-:
végezve, a városból kívezető 4 út mentén elkészített
oszlopokra s Ibit6f.ákra akasztották ki a fejeket s kü- •
lön a hullarészeket. a vérpadon hagyva bel<eket,:
vért s esetleg más maradványokat. a disznók étkéül

A részleteket elhagyva, ily módon folyt tovább
Carafa mészáros munkája. Március 22-én hasonló
kinzások után öt foglyot végeztetett ki, közöttük
Keczer Gábort, az öreg Keczernek fiát és végül
Sárossy Mártont, drága pénzért megengedve, hogy
holt testeiket Keczerpeklénben (Keezer birtokon) te-
methessék el. Ezután április 16, 22-én, május B, 9 és :
14-én, sőt állítólag még szept, 12-én is voltak ki-
végzések. összesen 24 ember kívégeztetéséröl van
tudomásunk; hogy ezeken kívül nyilvános eljárás
nélkül nem tüntettek-e el egyeseket, senki sem tudja,
mert a szükséges akták úgy látszik nyomtalanul
eltűntek. A március 22-ig kivégzettek eperjesiek vol-:
tak, az azután következettek vidékiek s a felvidék.
messze vidékéről is valók voltak. Feja Dávid túróc •.
megyei származású, kassai bíró,' Palásthy György,
nyitrai nemes, Roth János zólyommegyeí, kinek azon-
ban nagy kínzatások után sikerült . tízezer tallér -el- .
lenében ártatlanságát bebizonyítaní és megszaoa-'
dulni. Az összes közül , azonban legtragikusabb véget:
ért Radvánszky György Radványból, akit. 1687:. febr.
27 -én fogtak el, amikor leányának esküvő] én kellett
résztvennie s akit meztelenre vetköztetve, 8 órai
inkviziciói •.kínzóeszközökkel sem tudtak vallomásra
kényszeríteni.. A külsö meggyaláztatástól .. a i kinza-c
tások miatt bekövetkezett halála sem merrtette meg;
sőt fiatal fia is majdnem póruljárt, amiért apját
fiúi kegyelettel rendbe hozatta, midőn az szalmán
meztelenül tetrengvei sa sok sebtől halálra kínozva
haldokolt. Holttestét a vérpadra vitték a bakók, ott
karját, fejét levágták, testét pedig Ielnégyelték s
a város útjainak végén kiakasztották. Testét más
hárommal Keczer Klára egy sötét. .éjjel ..az akasz-
tófárói ellopatta s a szinyei templomban eltemet-
tette, fejét a fiának sikerült megszerezníe s radványi
kastélyába vinni, ahol azt a család ereklye gyanánt.
őrizetbe vette. . ,

Jogosan nevezték eperjesi mészárszéknek a' ·v,ér:.
törvényszéknek ezt a bűnös ' eljárását s , nem csoda, \
hogya lakosság mozdulni sem mert a borzalmasan.
vérfagyasztó kivégzések' láttára; s a kaszárnyák, bör-
tönök és magánházak rabjainak tömegei által lel-.
kileg elnyomva, mutatkozni .sern mertek, Carara "ne-
jével .s katonai kíséretével gyak-orta kilovagolt ' a
város kapujait . megvizsgálandó. vajjon, a .kiakasz-
tott holttestrészek Illem tűntek-e :el? Hat hónapig.
gyönyörködhetett a gyászos Iátványban" feleségével
együtt, akinek jellemzésére Rezák J. azt jegyezte fel.
hogy . lakásának ablakából - szemben lakott a vér-
paddal ~ tapsolt a hóhéreknak, amikor egy bárd-
vágással sikérült az ,.elít~ltnek fejét levágni.
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Carafa a végtelenbe folytatta volna a reá nézve
igen hasznos kegyetlenkedést, mert Bécsből csak bíz-
tatást kapott. A 'nádor f'ígyelmeztető s elítélő sza-
vaira semmit sem adott, míg a vérengzéssel a po-
zsonyi országgyűlés nem foglalkozott. Hihetetlennek,
mesebeszédnek gondolták a gyűlés tagjai az, egészet.
míg az éltét megváltott Roth János Ievetkőzött tes,
tén lévő súlyos beheggedt sebeit meg nem mutatta.
Az országgyűlés szavára a vérengzést be kellett
szüntetní; de a gaztettek megvizsgálására kiküldött
bizottságnak sikerűlt semmi törvénytelenséget ném
találni. Carafát előléptették s Kolonics bíboros aján-
latára spanyol nagykövetnek kíszemelték. Caraf'a,
hogy .méltóan képviselje 1. Leopold császár nagy
birodalmát, összeharácsolt magy vagyonát végtelen
fényűző beszerzésekre fordította, de ekkor kísült,
hegy spanyol alattvaló s nem képviselheti a császárt,
Nagy megszégyenítésnek vette, beteg lett, kerülte
az embereket s őrülésí rohamai támadtak, melyekben
Eperjest kiáltozta, egyes vértanuk kivégzését látta
s kegyelernesedezéseíket hallotta; maj d bűnbocsána-
tot .kért tetteiért; lelkileg teljesen tönkrement, Vé-
letlenül meglátogatta Radvánszkynak fia, az bocsánat,
kérésére azt válaszolta: »én vagyok az első, aki soha
meg nem bocsátok«. Elhagyta a felesége, barátai,
szolgáí, s 1693. március 6-án nyomorultul elpusztult.
'1908. évi június 8-án a vértanuk ernlékére Markup
Béla szebrász által elkészített s a Collegium észak-
nyugati sarkába beépített jellegzetes szép szebrot
leplezett le a Collegium f.enntartó hatósága, amely-
nek fényes, valóságos zarándok! s 'országos hatóságok
által is méltatott ünnepélyéri br. Prónay Dezső egye-
temes egyházi Ielügyelönk tartotta a felavató ünnepi
beszédet. A templomban pedig. magyar és szlovák
istentisztelet tartatott a hívők nagy sokaságának épí-
tésére .. A szinyei templomban eltemetett vértanuknak
még megmaradt porladó csontjait 1930. évi nov. 10-
13-án az eperjesi evang. templomban temette el nagy
ünnepélyességgel a hálás utókor. Itt nyugszanak
most méltó helyen tanuságul, hogy mindennemű ja-
vakon felül van az a kines, melyet az Istenhez való
hűséges ragaszkodásban bír a szív. 250 esztendeje,
hogy az eperjesi mészárszéken meggyalázva kivégzett
vértanuink meghozták a Tegnagyobb krisztusi áldo-
zatot, amjk,or' kincset, nőt, gyermeket, szép s ké-
nyelmes életet feláldoztak becsületért. az evangélium
és hazáj ok szeretetéért, Emlékezzünk a régiekről és
lélekben zarándokoljunk a vérökkel áztatott földre,
hogy hitünket, hűségünket és szeretetünket meg-
erősítsük s kr ísztusí áldozatra képesítsük, mert vesze-
delmes időket élünk! I I

Dr. Mayer ~nil,.e.

Meghivó
a MELE tavaszi konferenciájára.

A Magyarországi Evangélikus Lelkészek
Egyesülete tagjait szereieiiei és örömmel meg-
hívom egyesületünk ez évi tavaszi konferenciá-
jára, meluet Budapesten, 1937. május hó 24.
'és 25. napjain a finn és észtországi evangélikus
lelkészek kel közösen tartunk. A részletes meg-
hiv,ót a Harangszó által kibocsátott és a lelké-
szeknek megküldött programmban, valamint az
egyházi lapokban már közőltük.

, Isten áldását kérem testvéri találkozá-
sunkra és tanácskozásainkra.

.~ D. RAFFAY SANDOR
püspök, a Mele elnöke.

A finn-ugor lelkészgyűlés
végleges programmja.

Május 22. szombaton este érkezés Budapestre.
23. Vasárnap d, e. 10 órakor Istentisztelet az óbudai

templomban. Prédikál Murorna U., a finn kül-
missziói társaság lelkésze. Az óbudai egyházköz-
ség ebéden látja vendégül a kúltöldieaet
Délután Fóton templomi ünnepély.

24. Hétfőn délelőtt 10 órától Budapest megtekintése.
1/212 órakor látogatás a Turáni Társaságban, utá-
na ebéd, majd a főváros megtekintésének foly-
tatása.

- I. 'nap, május 25. -
8.30. Megnyitó. liturgikus magyar istentisztelet.

Végzi: D. Raffay Sándor, a magyar ev. egyház
bányai egyházkerületének püspöke, lelkészegye-
süle ti elnök.

9.30. Megnyitás, üdvözlesek.
10.30. A finn evang. egyház történetének jellegzetes

vonásai: Dr. Salomies Ilmari, az egyháztör-
ténelem magántanára a helsinki egyetemen.

11:15. Az észt evang. egyház történetének és alkot-
mányának jellegzetes vonásai: Raudkepp Leo-
pold, a talliní székesegyház lelkésze s az állami
pedagógiurn vallástariára.

12.00. A magyar evang. egyház történetének jelleg-
zetes vonásai: Dr. Wiczián Dezső, az egyház-
történelem tanára az Erzsébet-tudományegye-
tem soproni hittudományi karán.

15.30. A finn evang. egyház alkotmánya és isten-
tiszteleti élete: Voipio AarIlJÍ, a gyakorlati
teológia tanára a helsinki egyetemen.

16.15. A magjsar evang. egyház alkotmányának jel-
legzetes vonásai: D. Hovács Sándor, a ma-
gyar ,ev. 'egyház. dunáninneni egyház+c-ületé-
nek püspöke.Legyetemí - tanár.

17.00. Hozzászólások.
18.00. Finn liturgikus istentisztel:et a Deák-téri temp-

lomban. Az igehirdetést végzí Mannermaa János,
a finn evang. egyház oului egyházkerületének
püspöke ..

- II. nap, május 26. -
8.30. Finn szeurat.

10.00. A finn evang. egyház lelki arca: Mannermaa
János, a finn evang. egyház oului egyházke-
rületének püspöke.: .

10:45. Az észt evang. egyház lelki arca: Aunver Ja-
kab esperes, a püspöki konzisztórium tagjaés
az észt evang. egyház hiv. lapjának szerk.

11.30. A magyar evang. egyház lelki arca: D. Kapi
Béla, a magyar evang. egyház dunántúli egy-
házkerületének püspöke, az egyetemes közgyű-
lés egyházielnök,e. '

15.00. Bibliaóra. Tartja: Pakkala E. W. helsinki esp.
15:45. Istentiszteleti sajátságok a magyar evang. egy-

házban: D. Raffay Sándor, a magyar evang.
egyház bányai egyházkerületének püspöke, lel-
készegyesületi elnök,

16.30. Megbeszélések és a konferencia bezárása.
18.00. Észt liturgikus istentisztelet a Budapest-kelen-

földi templomban. Az igehirdetést végzi D.
dr. Rahamagí Hugó Bernhard, az észt evan-
gélikus 'egyház püspöke.
A konferencíával vegyidöben a papnék gyűlése

külön programmal.

Könít Magyal'ol'szágon.
- Május 27. - június 6.

Május 27. Miskolc-Lillafüred.
Este Miskolcon templomi ünnepély.

28 Az ózdi vas- és acélgyár és szénbánya meg-
tekintése .
Este Ozdon vallásos estély.

29. _ Nyíregyháza.
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Este vallásos estély.
.30 Debrecen. Die. finn liturgikus istentisztelet, dél-

után a város és a puszta rnegtekíntésa,
31. és jún. 1. Szeged, este finn liturgikus istentiszt.
Június 2. Pécs. Este vallásos estély.
3, KesztheJy, a Balaton, Héviz-gyógyfürdő megte-

krntése, majd vallásos estély.
Este "Kapernaum, a magyar evangélikus lelkészek
balatoni üdülőháza. .

4. Sopron; Este finn liturgikus istentisztelet.
5. Délelőtt előadások a hittudományi karon. Délután

utazás Győrbe.
6 Délelőtt Győrött finn liturgikus istentisztelet

.. Délután ,vallásos ünnepély Bönyön és Bábolnán.
JUl1lUS 7. Wien.

*Figyelmeztetés. A külföldi ve,ndégek tiszteletére
(1 MELE. május 25-e,n, a konferencia els.ő napján
eb€r!~t dd a P(tnnónta-szálló nag,ljtermében. AMELE.
0gjal, !)alam,1nt az EPOSz:. tagjai számára. a teríték
am ((,arom jogás, f.l}keteliJávé, kiszolqtüás! dij) 2.8'0
pe.nqo... Ugy af! ebédre, uaiamint: a kedueeménues
~:a:>~ti wazolvanyokra. a jelentkeeee sür!1.Ősen be-
kulae;ll·do Kemény Lajoshoz, VlJ. Damjanich-n, 28/b.

Könyvismertetés.
Féja Géza: Viharsarok. (A »Magyarors.zág

felfedez.ése« c. sorozat első nyomtatásban meg-
jelent múve.) Bp. 1937. 275 oldal. *)

A »viharsarok« Csanád, Osongrád és Bé-
kés vármegyék vidéke. Féja Géza a riporter
szemével Vl~ gálta meg a viharsarok népének
eletét s amit látott, azt félig tudományos és
félig irodalmi formában megírta. Ugy is: lehet
olvasni a könyvót, mint valami regényt: mo-
hón s egy kissé felületesen s éppen ezért
nemcsak .kr.itika nélkül, hanem lelkiismereti
és egyéni értékelés ée elmélyítés nélkül is.

De aki abból a magyar vitalis érdekből
kiindulva olvassa, mint amilyen szándékkal a
köny v iródott, az nemcsak annyit lát, amit
Féja megírt, s amit mindig érzünk, hogy el-
hallgatott, hanem látjuk azt az életet magunk
előtt, amelyet .akár városi, akár falusi szár-
mazásuak is vagyunk, annyira mégsem is-
mertünk, mint amilyennek ez a könyv meg-
mutatja.

. Nem tudjuk, hogyakönyvsorozat milyen
vihart fog még aratni; előre igazán nem le-
het azt sem látni, hogyafolytatásokban nem
szólal-e meg veszedelmesebb hang, de az már
mos~. bizonyosnak vehető, hogy a magyarság
lelkiismeretének úgy kell megszólalní e könyv-
sorozatra, ahogy a nemzet életérdeke szem-
p.ontjából legkívánatosabb.

A könyvben igen érdekes képet olvas-
hatu.nk Thessedik Sámuel szarvasi lelkészról,
Achim L. Andrásról s közelebbi Ismeretéégbe
kerülünk azokkal az egyházmegyéinkkel, ame-
lyekről eddig úgy véltük, hogy egyházilag egész
jól ismertünk. A könyv szinte azt. bizonyítja,
hogy az ilyen irányú ismeretanyagunk is elég-
gé problematikus volt. G. L.

-*fElkobozták, majd feloldozták az elkobzás alól.

Nem _ha~yhatom szó néJkül.

A lelkészi állások j övedelme bevallása so az erre
kirétt állami jövedelern és kereseti adó, sőt külön
adó 'terén sok zür-zavar s. itt-ott igazságtalanság
mutatkozik. Ugy tudom vannak lelkészek, kik hivat-
kozva arra, hogy a vallásminíszter a kongrua
törvény alapján megállapította fizetésüket, 1600 ar.
koronát vallanak be. Mások összes illetményeiket
a inai érték szerint veszik, továbbá bevallják állam-
segélyüket (kongrua, korpótlék, családi pótlék) és a
gyülekezettöl adott lelk-észlak bérértékét is. A jegy-
zöségek, pénzügyigazgatóságok sokszor különböző-
képpen járnak el ,e tekintetben. Le.lkés~lakások" elP'-
házi épületek után túl magas az illeték-egyenérték-
adó. Az egyetemes gyűlés 1936.-19. sz. határozatára,
.melyben a kereseti adó végrehajtási ut. 16. §-án.ak
igazságos megváltoztatását ké;Wk, m~g m:i~dig .. ne~
jött válasz s így a, zok a lelkészek, kik saját koltse-
gükön és saját áldozatkészsé&,ük~?1 segé~l~~ké~~t
tartanak el, mível-pár hold lelkészi javadalmi földjük
s lelkészlak haszonélvezetük van, a, segédlelkész al-
kalmazásával járó költségeket a beval1ásnál nem
vonhatják le.

*Az~gyetemes magy'.ll' énekesk.?-n~F mel~~tt a
magyarhoni egyetemes, ne,met. ~y.elvu ~.ne~esk~~yv~t
is lassan el kellene késziteni es az uj liturgiát rs
ebbe felvenni. Líturgta-rüzeteket .a hív~k közt kio~z-
tás végett nem szükséges nyomattatní, mert akar-
milyen olcsó is, a falusi nép az él!ek·esköTIF mellett,
.ezeket külön nem veszi meg, legjobb tehat az ene-
keskönyvbe belefoglalni. A kb. tíz ének részére helyet
biztosító énektáblákat hosszabbították meg több gyü-
lekezetben s az éneklendő összes énekek számát ki-

- teszik. - Az ·új énekeskönyveknek kottása~nak kel~
lenniök. A magyar és német 'egyetemes agenda ki-
adása is már időszerű volna.

*
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PÜNKÖSD VAsARNAP.
Csel. 2:1~13.

Jövel Szentlélek Uristent E", az imádkoeá vá-
rakozás piLnJrosd kezdete. Ebben van együtt minden
lsten kegyelmét áhitozo sziu, »egyak,arattal«. És ami-
kor kitöltetik, akkor lesznek méginkább eggyé, mert
most már nem 'csupán emberi várakozás és vágya-
kozás a kapcsolat lélek és lélek, szív és sziu köeött.
hanem lsten hatalmának és erejének ténye. Ekkor
látják meg és értik me:U',hogy lsten él, !leln' ny:ugszik
soha és nem trónol elérhetetlen fensegben a nyo-
morba és bűnbe merűii föld felett, hanem leszáll.
vezet, magához oon.

Nem rajonqoko: és nem láiseat-oallásosakat: keres)
hanem éppen, olyanokat, akik a régi szokásokhoz,
lstennek régi és kiprábáii, sokak által. meghallott
iüuására jormek várni és remélni. Azok halljá,lt meg
lj zúgást, a.ki/í: felj.öttek az üfljnepre, táiroli földT1ől,
messzi vidékliő.l. Nema hitetleneket akarja meggyőzni,
haneni a hiuáket. szerosabban k,Ö'tni mJagához, szere-
tetben és hitben. Nem is tesz sokak számára megrendítő
csodát, mert a valóS(Ígos csodát csak a tizenkét ta-
>lÚtvány élte át, hanem a tanuk ajkáról megéledt
Igével, szárnyakat kapott ezooa; nu,er meg. Mindenki
timl érti, ahogy beszélni szokott, mert ae lsten be-
széde egyform~ egy,enfőképpenérthető minden hivő
számára és egyformán érthetetlen minden hitetlen szá·
~M. '
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A hitetlenek glÍnyolódlUlk csak, a hioél: kétség-
tieesnek bűnük felett, mert a. Lélek újabb döntésre
'hív és mindenki, aki nincsen egészen Istennel, süket
I1Z apostolok nyelveken seolására, ua« a mások
meqtéresének mealátására és az lsten által
elratuuiotiak ef.Ptte mindiq csak »édes bortol meg-
réseeqedetteke, rajongók, túlzok és [elioqhatott inotc
lesznek. Pedig a Lélek hív, gyüjt, vár, Istenhez Iföt
r!s IIIPgbizonyít.

level Szentiélek Uristen!
- Plnn-észt-maqgar papné-konferencía. Az. Eposz.

május hó 25-én Budapesten a finn és észt papnekkal
közösen tartandó konferencíájának menete a követ-
kezö : 25-én 8.30-kor részvétel a finn-ugor lelkész-
gyűlést megnyitó istentiszteleten a Deák-téri ternp-
lomban .. 9.30. A le.ánygimnázium VII. o. termében
külön konferencia: Elnöki megnyitó, a vendégek üd-
vözlése: D. Raff'ay Sándorné. Az észt papnék üdvöz-
letét tolmác.solja: Dr. Rahamiigi Hugó észt püspök
neje, A finn papnék üdvözletét tolmáesolja: Paunu
Elli elnökné. »Mindeddig megsegített bennünket az
Ur.« Előadás, tartja: Björklung Éva, finn lelkészné.
Az észt papné munkája egyházában. Előadás, tartja:
Kuusik Wendela, püspöki vikárius neje. A magyar
evang. papné munkája. Előadás, tartja: D. Kapi
Béláné. Nők, nemzetünk és egyházunk történetében.
Előadás, tartj a: Irányi Kamillné. ~ Ebédszünet. -
Délután a konferencia folytatása ugyanott. 15.30.
Bibliaóra. Vezeti Marcsek Jánosné. Majd: Az észt
papnéotthonában. Előadás, tartja: Aunver Ida, es-
peres neje. A finn papi család élete városon. Előadás,
tartja: Björklund Éva lelkészné. Zárószó: Blatniczky
Pálné. Tév-edések elkerülése végett közöljük, hogy »A
Mi Szolgálatunk« már nyomdában volt, amikor vál-
tozás állt be a lelkészgyűlés idejében, s ezáltal
egy nappal eltolódott a mi konferenciánk ideje is,
tehát nem 24-én, mint ahogyan »A Mi Szolgálatunk«-
ban közölve van, hanem 25-1Jnl.est a -papnék konjeren-
ciá]a. A finnektől 22 nő jön, Kilenc papné és tízen-
három egyházi rnunkában tevékenykedő nőtestvér.
Az észtektöl 10 nóvendégünk érkezik, hét papné
és három világi nőtestvér.

- Finn-észt kiállítás. Az óbudai gyülekez-et, hogy
híveivel és az érdeklődőkkel megismertesse a ven-
dégek hazáját, f. hó 9-től finn-észt kiállítást ren-
dezett. A kiállításon sok fénykép, könyv, kézimunka,
értéktárgy, népviseletek. kések, fametszetek és fara-
gások, rénszarvas bőr-faliszönyegek, kantelétár (hang-
szerek) ízlésesen vannak elhelyezve a templom alag-
sori oltártermében. A kiállítást Danhauser Lászlo
vallástanár és Marosváry Ttbor tanító állították össze.
A kiállítás f. hó 23-ig, Bpest, Ill. Selmeci-út 1. hét-
köznap is díjtalanul megtekinthető.
. - Finn-észt estély óbudán, F., hó 9-én délután
az óbudai ifjúság finn-észt ünnepélyt rendezett, A
szépen díszített teremben, a nagy hallgatóság el-őtt
a következő műsor pergett le; Finn himnusz, imát és
bevezetőt Danhauser László vallástanár mondotta.
Petrina Mária finn költeményt szavalt. Finn- Észt-
ország képekben: vetítettképes előadást Marosváry
Tibor ,szfőv. tanító tartott. A leányok kórusa 2 finn
éneket énekelt, majd Sztehlo Gábbr a finn tkegyességet
ismertette. Mohr Henrik lelkész befejező írásmagya-
rázata után az ünnepély a magyar himnusszal feje-
ződött be. . - J

;,.' . -. Doktori lIzigorlat a teológiai fakult6s,on. Keken
{\ndi"ás hódmezővásárhelyi evangélikus Jelkész ez év
április 26-án Sopronban a m. kir Erzsébet-tudo-
mányegyetem evang. hittudományi karán teológiai
doktöri szigorlatot tett és április 28-án Pécset a
teológta doktorává avattatott.
. -:- El jászberényi evang. fiókegyházközség ímahá- .
zának felavatása máj us 17-én, délelőtt 11 órakor lesz:
A felavatást 12 órakor ünnepi közgyűlés követi, utána
fél 2 órakor; közös ebéd lesz. Az ebéden való rész-
vétel' Stromp István gondnoknál (Jászberény, Gyön-

gyösi-út 8.), május 15-ig jelentendő be. Részvételi
_díj 1.60 P. A vonat Budapest Keleti pályaudvarról
7 óra 55 perckor, illetőleg 9 órakor indul (Nagy-
kátáról autóbusszal). Kellő számú jelentkezés esetén
Szolnokról külön autóbusz.

- »Isten oltalmáhan- címmel e napokban meg-
jelenik Dr. Varsányi Mátyás budai lelkész egyházi
beszédeinek negyedik kötete. Ára bérmentes postai
küldésseI 2.20 P. Megrendelhető a szerzőnél, I., Bé-
csikapu-tér 9. " (' J

- El Keresztyén Igazság májusi számába az
elmélkedést Járosi Andor írta; cikkei: Sorrnunen Eino :
A hit harca, Hilscher Zoltán: Egyházunk és a sze-
ciális kérdés, Karner Káro-ly: »Zsidókérdés«, Ajkay
István: Világiak az egyház életében. A Krónika a
magyar élet válságával foglalkozik. A számot gaz-
dagítja még Remenyik Sándor verse, a Széljegy-
zetek és 13: Szellemi élet rovat.

- Elz Elszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,
az orszég egyetlen evang. polgári leányiskolája, a
páratlanul szép fekvésű, 3 holdas parkkal .körülvett,
br. Podrnaníczky kastélyban van s családias szel-
lemben nevel. Az 1937-38. isko-lai évre az ellátási
díj havi 50 P. Kellő számú jelentkezes esetén ház-
tartási tanfolyamát is megnyitja. Felveszi interná-
tusába a helybeli fiúgimnáziumba bejárá- leánytanuló-
kat is. Tájéko-ztatást nyújt az igazgatóság.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XL, Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKERULETEK JóLETIEGYESULETET?1
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »-Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek f'igyelmét a Jóléti Egyesületré. A Jóléti
Egyesiilet mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajá-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, I Székesfehérvár, Szombathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Állandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LÁSZLO
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, hararujjelszerelés- és haraco-
lábgyár, Budapest, VI., Petneiuizu-utca 78. szám.

8 aranueremmel és 4 diszoklevéllel kitűntetoet

Magljal' Köfl;y.vnap
1937. junrus 1., 2. és 3.
Könyvnapi könyvek jegyzékét kész
séggel küld és rendelést kér

Testvérek könyv kereskedése, Budapest, IX.,
Ferenc-körút 19-21.

Scholtz

Ekszer, arany, ezüst óra,
egyházi k-egysz-erek
e. legolcsóbb napi áron

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

AlapUva: 1867.
Fébé Evangélikus Diako,nissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damjanich-u 28fb. - F.: Farkas L.
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Dr. Bukovszky ferenc: Az ember helye a teremtésben. - Figyelő. - Hirek.

KOSZONTÉS.
A finn-ugor első lelkészi Iconjerenci ára hozzánk érkez/) /inn és észt testvéreinket

meleg ezeretettet várjuk és köszöntjük!
A külső kötelékek, melyek őseinket valaha egybefűzték, seéteeakadoetak és ma

már csak a mesés multak homályából fel-felcsillanó töredékes emlékek. A történelmi élet
hullámzó árja más-más partra sodorta az egykor összetartozott finn-ugO!t népeket, Nyelv-
ben, seolcásokbam, céltűzésekben és koteleeéeekben eltáioolodtak egymástól, de a léiek ,ösz-
tönös vonzódása egymás keresésére és egymás sorsa iránt' való testvéries érdeklődésre
kényszeríti a valamikor ,egy család késő unokáit: Ez az ösztönös belső kényszerűség in-
dította a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületét arra, hogya finn és észt lelkész-
testvéreket ezévi ta/oasei tanácskozásra meg hívja. Nagy ami szívünk öröme, hogy meg-
hívá.sun7cat az észelei testvérek elfogadták és őket nemsokára körünkben üdvözölhetjük.
lsten vezérelje és lsten tegye áldotiá és kedvessé köztünk való időzésüket!

Találkozásunk örömét csak az a vigasztalan szomorúság zavarja, hogy nehéz
próbák és seenoedések tüzén 'át a jelenvaló idők seámára átmentett evangélikus egyhá-
zunkat és intézményeit a világháború csapásai miatt csak mint egy lábbadozó beteget ál-
líthatjuk kedves vendégeink elé. Csonkasága eréteméeető bénasá.ggá mégsem vált egészen.
lsten kegyelme velünk volt 'és 'velünk van a próbáltatások ée vesszőzések e nehéz kersza-
7cábanis. Megliportak, de meg nem öltek. Nem is ölhettele" meri : Krisetue evangéliuma
meqiartó e1'ő. Kedves vendégein7c talán látni' fognak majd meggyengült egyházat, de nem
fognak látni meggyengült hitet.

Mi e bizakodó, a jobb jövőben bízó, meri Isten kegyelm'ében hittel megnyugvá
ecanqéliumi lélekkel vá1'juk az idegenből jövő ked-ves testvéreket!
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A finn keresztyénség története
'.és a finn ev. egyház rajza.

(Folytatás.)

VII. AZ' egyházi egy.esületek msmkxijárál,

A finn egyházi életet nem is lehet elképzelni
a !,ülönbözőegyesületek működése nélkül. Az egy-
házi egyesületek kizárólag missziói természetűek,
vagyis egyházi-egyesületi munkájukon keresztül Is-
ten országát építik és eszközeikben is rendkívül pu-
ritának. Az alábbiakban be fogunk mutatni néhány
fontosabb egyesületet, közölve munkájukról néhány
adatot, hogy az egyházi egyesületi munka jelen-
tőségéről némi képet alkothassunk magunknak.

1. A finn egyház gyiilekezeti munkájának köz-
ponti seooetseae a sokféle belmíssziói egyesület és
munka között igyekszik rendet és összhangot terem-
tení, _Hözpontosító feladata mellett külön céljai is
vannak: gyülekezeti napokat rendez, a gyülekezeti
és egyesületi vezető munkások számára konferen-
ciákat tart, a mindennapos reggeli rádióáhitatok
megtartását rendezi, az egyházi sajtót tájékoztatja.
Egyházépítkezéseknél tanáccsal szolgál, alkoholellenes
munkát is végez, végül hozzátartozik az Ú. n. diaspora
kérdés is, a szértszórtan élő evangélikusok között
folytatott munka támogatása. Az elmult évben 128
gyülekezet és 23 egyesület -tartozott hozzá. Évi pénz-
forgalma 15 ezer pengő. '

2. A finn missztái társulat (Külmísszíó.) Otthoni
vezetősége és csak' a társuLat kötelékében munkálkodó
papok és laikusok száma kb; 30. A missziói rnezőkön
így oszlik meg a munka: Afrikában munkálkodik
az ambo négerek között 15 lelkész, 1 laikus prédi-
kátor, 12tanítónő, 1 orvos, 10 betegápoló, 12 mísz-
szionárius feleség, Bennszülött munkás 8 lelkész, 266
tanító és evangélísta, 24 női munkás. Az elmult év-
ben megkereszteltek 828 felnőttet és 1388 keresztyén
szülők gyermekét. Az ambo gyülekezet száma 31.600.
Iskoláikba 8281 gyermek járt, közülük 3997 vasárnapi
iskolába. Betegsegítséget és ápolást 31 ezer esetben
nyujtottak. Kinában, Hunan tartományban 5 'lelkész,
5 tanítónő, 1 orvos, 2 betegápoló, 3 misszionárius fe-
leség munkálkodik. Kínai bennszülöttek közül van 6
lelkész; 27 evangélista és 9 tanítónő. A gyülekezet
száma 1882. lskoláikba 140, a vasárnapi iskolába 448
gyermek járt. Palesztinában zsidó missziót két mísz-
szíonárlusnö végez néhány év óta. A külmissziói
társulat munkásai több mint ötezer gyülekezetben
tartottak vallásos ünnepélyt, amelyeken csak-
nem egymillió ember vett részt. Kiadott az elmult
évben 21 új könyvet és füzetet, megjelentet 5 fo-
lyóiratot és 4 alkalmi nyomtatványt. Összes bevétele
5 millió márka (500.000 P.), melyből 850/0 adako-
zásból származik. .

3. A [inn tenqerészmisseiás társulat az egész
világon széjjelszórt finn evangélikusok gondozását
állította célul maga elé. Csaknem minden nagyobb
kikötővárosban állomást tart fenn, ahol az otthon-
ról elszakadottak . részére lelki és hazafias szellernben
nyujt otthonosságot. Ezeket az állomásokat az elmult
évben több mint 36 ezer finn tengerész kereste fel,
hogy lelki és szellemi felüdülésben részesüljön, Pénz-
bevételeit a 700-nyi varrökör biztosítja - Isten ke-
gyelméből. Bevétele 230 ezer pengő vólt az elmult
évben.

4. A finn evangéliumi szövetség az evangéliumi
ébredési mozgalom (Hedberg) szerve, melynek szol-
gálatában áll a vezetőségen , kívül 8 fizetett lelkész,
van 14 fizetett és 123 önkéntes laikus prédikátora.
Van 335 szervezett ifjúsági egyesülete és 77 ima-
háza. Fenntart főiskolás diákotthont. őt folyóiratot
mintegy 40 ezer példányban jelentet meg s az 1936-ilí
esztendőben 'eladott könyvek -és füzetek' száma 120
ezer. Külön külmissziói tevékenységet is folytat Ja-
pánban, ahol 3 lelkész és 2 tanítónő dolgozik. Az

altaluk megnyert keresztyének száma 1568 lélek, ki-
lenc gyülekezetben, Bennszülött munkások száma 13,
a vasárnapi iskoláé 19, amelyet 32 tanító vezetése
alatt 750 gyermek látogat. Elmult évi összes bevétele
440 ezer pengő. .

5. A flertitttijti (Eb/'esdö) Egyesület a feléb-
redtek (Ruotsalaínen) missziói szerve, amelynek szol-
gálatában 3 fizetett lelkész és laikus rnunkás áll. Ez
az egyesület rendezi a felébredtek nagy nyári ösz-
szej övetelét, amelyeken 6-10ez;er ernber vesz részt,
valamint a vidékerikint rendezett nagyobb összejöve-
teleket. Az Egyesület fenntart négy népfőiskolál,
egy középiskolát, a fővárosban főiskolás diákotthont.
melyben magyar teológusok számára is adnak helyet.
Külmissziói munkában a misszió-egyesületet támo-
gatja, amelynek az elmult évben 6 ezer pengőt
adott míssziói célokra. Megkezdte a felébredtek híres
énekeskönyvének, a Sion énekeinek ambo nyelvre
való fordítását és kiadását. Van Ú. n. rokonmissziója,
nevezetesen Észtországban lakó inkeri f~nnek és a

A [innorseáqi Tampere-i seékesequháe,

rokon lív nép töredék számára lelkészi állást tart
tenn.

6. A finn vasárnapi-iskolai szövetség félévszáza-
dos multra visszatekintő belmissziói egyesület. Az
egyesületet a vezetőkön kívül 8 fizetett lelkész és
Iaikus munkás irányítj a. A szövetség célja vasárnapi
iskolai tanítók k-épzése a gyerrnekevangélízácíó szá-
mára. A vasárnapi iskolai tanítók számára 10 ezer
példányban jelenik meg már 47. évfolyamában a
Vasárnapi iskolai Ujság. Az elmult évben 50 tanító-
kurzus volt mintegy 1500 résztvevővel. Egyszer ha-
vonként a rádió is közvetit gyerrnekistentiszteletet ;
a gyermekek lapja 26 ezer példányban jelenik meg
50 fillér előfizetés mellett, A szevetség a szülők szá-
mára is rendez »nevelöi« kurzusokat., A családi evan-
gelizációt az »Otthon vezetése« c. 3 ezres példány-
számú folyóirat szolgálja. Kiad traktátus sorozatot
»Otthon és vasárnapi iskola« címen. Csak a finn
nyelvű négy egyházkerületben 1934. év végén volt
9.600 vasárnapi iskola 21 ezer tanítóval és 220 ezer
gyermekkel! Egyik legáldottabb evangéliumi szövet-
ség, amely a leginkább hozzá tud férni a legfélre-
esőbb helyeken is is az emberi szívekhez a Krisztus
Igéjével. Kiadása az elmult évben 52 ezer pengő volt,
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7. A finn keresztyén ifjúsági egYief5Ület(KIE) Leh-
tonen tamperel püspök irányítása mellett önkéntes,
és fizetett munkásokkal dolgozik. Munkaágai : Ifjúsági
munka, ahol ünnepélyeket, konferencíákat és helyi
bibliai kurzusokat rendeznek. Férfi munka, amelynek
keretében nemcsak gyülekezetenkint, de nagyobb
földrajzi egységek számára rendez »férfl-napokat«, a
katonák között pedig alkoholellenes munkát. Női
munka - fiú- és leánymunkája is van. Szociális
munkájának eredménye egy árvaház, amely 25 gyer-
meket tart el. Kiadja az »Egyház ifjúsága« c. heti-
lapot 19 ezer példányban, majd' a konfirmandusok ré-
szére évenkint megjelenteti a »Szent tavasz« c. al-
kalmi füzetet 30 'ezres példányszámban. Az Egyház
ifj úságának könyveí címen könyvsorozatot ad ki.
Bevétele 1935-ben 65 ezer pengő volt.

8. A finn keresztyén leányegy,esület ugyanazt a
munkát végzi a leányok, mint az előbbi egyesület a
íiúk között. Mintegy 80 helyi egyesület tartozik
hozzá és 30 leánycserkészcsapat. Rendez nyári és téli
konferenciákat. Gyári munkáslányok között 7 leány-
munkást fizet, gyermekotthont tart fenn, külön for-
dít gondot a külmisszióra. Több állandó és alkalmi
jellegű folyóirata van. Munkaágai : ifjúsági, cserkész,
középiskolás leány és leányág, vasárnapi iskolavleány-
körök, kurzusok, könyvtárak, virágmilsszió; az elag-
gottak barátai, énekkar. A sport, külnöböző otthonok,
éttermek és kenyérsütődék, stb: Az egyesület 6 dia-
konisszát foglalkoztat. Tekintettel a legkülönbözőbb
itt-ott hasznos foglalkoztatásra is - évente több-
százezer pengös pénzforgalommal munkálkodik.

9. A finn keresztyén diákszövetség, amely az
egyetemi s főiskolai diákság között 6 alszövetséggel
dolgozik a nálunk is ismert módszerrel. (MEK,DSz.)
A téli és nyári konferenciákon kívül a főváros külsö
részeiben szociális munkát is végez, otthont tart
fenn a hajléktalanoknak, gyermekeket nyaraltat. A női
szövetség egy misszionáriusnőt is eltart Hínában.

10. A diakonissza-equesűletek, ,
a) A finn egyház belmissziói szövetsége adja

ki a finn bibliát, énekeskönyvet és kátét. 1936-ban
eladott ,44 ezer bibliát, 37 ezer énekeskönyvet és
33 ezer kátét, A biblia-házon kívül fenntartja a sorta-
oalai dtakonissza arujaháeat, amelynek 252 diako-
nisszája és 91 diakónusa van. Védönő tanfolyamain
betegápoló- és gyermekgondozónőket nevel. Gyen-
geelméjűek otthonában 250, javarészt magában te-
hetetlen gyermeket nevel; az eskórosok (epilepsia) in-
tézetében pedig napi átlagban számítva 72 beteget
tart el. Gyermekotthona van 11 és aggok menháza
40 ápolttal. Napi átlagban számítva 418 apoltat tar-
tott el a mult évben különböző intézeteiben. Évi
költségvetése 250 ezer pengö körül mozog.

b) A helsinkii diakonissza anyaházban próba-
testvérekkel együtt 409 diakonissza van, közülük- 168
gyülekezeti munkában, a többi az intézet saját intéz-
ményeiben. Kórházában évente 3 ezernél több be-
teget ápolnak. Gyermekotthonában 26, a tüdőgondozó
gyermekotthonában napi átlag szerint 138, pihenő
otthonában évente 244 idegen és 23 testvér talált
pihenést. Gyengeelméjűek otthonában 70, aggok men-
házában 40 beteget ápolnak. Háztartási iskolájában
24..en végeztek a mult évben. Mult évi bevétele 760
ezer pengő! .

c) A uiipurii diakonissza intézet. Fiatalabb inté-
zet 163 diakonísszával, közülük 64 gyülekezeti, a többi
saját intézményeiben alkalmazott testvér. Kórházá-
ban (a szemészet különösen modern!) évente kb 2
ezer beteget ápolnak. Aggok otthonában 20, gyer-
mekotthonában 21 gyermeket tartottak. Évi kiadása
legutóbb 250 ezer pengő volt.

d) Az oului diakonissza intézet valamennyi között
a legújabb, 251 diakonisszával. Kórházában a mult
évben 2100 beteget ápoltak, ahol 120 férőhely van.
5 orvos ezernél több operácíót végzett. - A finn
egyház munkájában tehát 1166 diakonissza és diakó-
nus munkaerő munkálkodik csodálatos hatással.

11. A finn fogházmisszió áldott emlékű Wrede
Matild munkája nyomán végez igen szép munkát.

Nemcsak a fogházban az igével igyekszik szolgální
a megtévedt lelkeknek, de kiszabadulásuk után mun-
kaalkalmakat igyekszik szerezní számukra. Igy az
elmult évben 574 férfinek és 52 nőnek kerestek
munkát. A kiszabadultakat úti segéllyel, ruhával,
esetleg szerszámokkal segíti. Fenntart három ott-
hont, melyhez a főváros művelhetö földterületet
adott, ahol elhelyezkedésükig a Iciszabadultak kenye-
ret és otthont találnak. A munkába kerültek et sem
hagyj a figyelmen kívül, 170 emberre maga a misszió
felügyelt továbbra is, 140 embernek pedig keresett
arra alkalmas »vigyázót«, aki a fogházmisszió nevé-
ben felügyelt a reábízottra. Mult évi kiadása meg-
haladja a 100 ezer pengőt. ' ,

12. A uárosmissziá,
A helsinki! városmísszió szolgálatáhan három

állandóan alkalmazott lelkész áll. Télen bibliaórákat,
nyáron szabadtéri istentiszteleteket tart. Ifjúsági
egyesületének négyszáz tagja van és ezerszámra fog-
lalkozik gyermekekkel: nyaraltatással és gondozás-
sal. Gyermekotthonában 128 gyermeket neveltek a
mult évben. Bukott nők számára otthont tart fenn,
akiket a bűnös élettől meg akar menteni. Munkatelepe
is van, ahol 180 férfit foglalkoztatott. Női munka-
telepén húsz nő volt, szocíális munkával hé-
romezer családot támogatott. A fővárosi misz-
szióban 56 vezető munkás dolgozik, köztük 7 dia-
konissza. Évi költségvetése 270 ezer pengő körül
mozog. - Ugyanez a munka van meg kisebb mér-
tékben Turkuban, amelynek évi költségvetése 17
ezer pengő, és Tamperében, amelynek mult évi ki-

adása 38 ezer pengő volt.
13. A [inn teológiai irodalmi társulat a tudo-

mányos teológia művelésére és könyvek kiadására
alakult. Havonta egyszer teológiai estet is rendez és
kiad egy teol, folyóiratot,

14. A keresztpén műnészeti társulat feladata a
keresztyén művészetről 'előadásokat rendezni min-
denfelé és a gyülekezeteket tanáccsal ellátni. Kiad
zenernűveket, képeket és apróbb tárgyakat és támo-
gatja az egyházias művészetet. A legnagyobb szolgá-
latot templomépítés és templomújítások alkalmával
teszi, amikor vigyáz az egyházművészeti és történeti
érdekekre. Mínden templomberendezési kérdésben ta-
náccsal szolgál, Működése az egész 'Országra kíterjed,

Megemlékezhetnénk még egy sereg egyesület
munkájáról, amelyeknek jelentősége szintén nagy, de
hatókörük már kisebb mértékű. Van egy sereg tar-
tományi belmissziói egyesület. Nagyobb városokban
vannak ú. n, kistemplom egyletek, amelyeknek fel-
adata a külvárosok istentiszteleti helyének és rend-
jének ellátása.

Igen szép munkát végeznek az angol settlernentek
mintájára alakult »iparvidéki evangélizáló társulatöke.
[gy a helsinkii 12, nagyobbrészt lelkész-vezetővel
a 'gyári munkások között igen szép munkát végez.
1935-ben kiadása 125 ezer pengő volt. Ugyanezt a
rnunkát végzi a társulat felernértékben Viipuriban is.

A finn lelkészegyesület hasonló a mienkhez.
Konferenciákat, tanulmányútakat rendez, van temet-
kezési segélyegylete és elhunyt neves lelkészek emlé-
kérz gyűjtött egy sereg különböző célú alapítványa.
malyeknek összege mintegy 72 ezer' pengő. - Van
kántoregylétük is, amelynek célja a finn 'evang. kán-
torok egyháziasságának megőrzése.

Teológus Otthónuk a finneknek nincsen, egy ki-
sebb otthon áll csak rendelkezésre, melynek támogatá-
sára egyesület létesült. Ebben az otthonban mínd-
össze 14 hely van csak, de magyar teológus számára
készséggel adnak helyet. E sorok írója is ebben
az otthonban lakott.

A felsorolt szövetségek és egyesületek rimnkája
adja meg a tulajdonképpeni gyülekezeti (főképpen
igehirdetési) munkával együtt a finn .evangélikus
egyházi munka képét. E kép elnagyolt, de mégis
fogalmat alkothatunk magunknak arról az eleven
és felelősséggel végzett hatalmas munkáról, amely a
finn evangélikus egyházat a világ legélőbb egyházává
teszi. ' ,
Vége. Zászlrolicz'lfY Pál.
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Ünnepi hangok.
A finn ée észt testvérek latogatásának örömére.

Valamikor régen, ködös, távol multban,
Valahol Volgán túl, na,my sátor-falukban,
Csak a mondálc őrzik azt a reqée helyet,
Hol élt, küzdött hajdan finn, észt, magyar

nemzet,
Vadásztak, halásztak; nyájat teretqetiek,
Titkos vágytól églve útra kerekedtek.
Meniek-mendeqéltek, ki erre, ki arra,
Egyik délnyug:atra, másik északabbra.
Bolygó csillagoknak aki törvényt szabott,
Az ős vándoroknak új hazát muiaioit.

Sokszor felváltotta tavasz a zord telet,
Ezerszer hajtottak a nyírfák levelet.
A pipacs, az akác hányszor kivirágzott,
Az új haza hant ja hősi vértől ásott,
Az utódok) egymást lassan elfeledték,
Az elhagyott hazát alig emlegették.
Támadtak nagy hősök - nevök legyen áldva,
Kik fényt árasstottak ősi családfánkra, -
Bár szét vagyunk szórva, jól ismerjük

egymást,
Ünneppé avat juk ma e viszontlátást.

Eljöttetek hozzánk északi testvérek,
Nagymagy,arországot most ne keressétek!
Rablánc alatt nyög ma négymillió magyar,
Sikolt az ég felé, igazságot akar!
Hőseink vérüket hiába ontották,
Árpád örökségét négy részre osztották.
Ne sírjatok rajtunk: áll még Budaoára,
A magyar dicsősérJ:nem hullott a sárba,
Az eszme meqmarad, zsarnokok meghalnak.
Várjuk pirkadáeát új magyar hajnalnak!

Nem vonz északi fén,y csodálaio« fénye,
Csak a fiajrokonság szent tesioérieéqe:
SzemünkbőZ a. hála örömkönnye gördül,
Mert nyír~aerdőtök szabad földben zöldül.
Elmegyünk hozzátok, kitárjuk szívünket,
Hitetek lángjánál meg:gyújtjuk hitünket.
Szenvedés keresztjét ti is hordoztátok,
Szabadság szent napja felragyogott rátok,
Hívő aikaiokon. megzendül az' ének,
Magasztalására é{f s föld Istenének.

Az est elközelget, a nap lehanyatlik,
Életünk mécsese, eg'ys.zer csak kialszik,
Elinegyünk oda, hol Jézus vár bennünket,
Ahol elkészíti örökös helyünket.
Nincsen ott villongás, önzés és zsarnokság,
Csak öröm, szeretet, megértés, boldog:ság.
Nincs ott könnyhullatás, siralom és halál,
Az elnyomott erény leoronára. talál.
Ottan imádJcozunk lsten színe előtt:
A finn-ug'or népnek. adjon hitet, erő~,
'Az emberiségnek békét, szebb jövendőt.

szentantalfai Nagy Lajos.

*

Az életbeléptetés kérdéséhez.
Az Evangélikus Élet ezévi 13·ik számában

általánosságban rámutattam arra, hogy milyen
fontos volna egyházunk érdekében, ha a zsi-
nat által megalkotott törvények már 1938. ja-
nuár I-én életbelépnének s kifejtettem azokat,
a módozatokat, amely mellett e cél elérhető.

Az Evangélikus Élet 17-ik számában a
hírek között van közölve, hogy az egyetemes
közgyűlés november 12-ére tüzetett ki és hogy
az ekkor tartandó megnyitó istentisztelet eg T_

úttal a zsinat záró istentisztelete is lesz. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a törvények no-
vember 10, vagy ll-én tartandó záróülésen lesz-
nek kihirdetve és így az utána közvetlenül
következő napon tartandó egyetemes. közgyű-
lés már nem lesz abban a helyzetben, hogy
a törvény életbeléptetese tekintetében határoz-
zon, mert nem lesznek meg azok az előkészítő
munkálatok, melyek a törvény életbeleptethe-
tésének előfeltételét képezik.

Ezzel szemben ismételtell kénytelen va-
gyok rámutatni arra, hogy a zsinati törvé-
nyek ilyen alakban való, helyesebben ilyen
időpontban való kihirdetése legalább egy esz-
tendóvel, sőt a háztartási részben két eszten-
dővel fogja eltolní az életbeléptetés lehetősé-
gét s így a háztartási résznek az adózásra
vonatkozó s a kis egyházközségek elevenébe
vágó intézkedései csak 1940. januárjában lép-
tethetők életbe.

Fel kell hí vnom' u. i. a 11gyeh1lietarra, hogy
az egyházközségeknek az adókivetéshez s ezzel
kapcsolatban a rendes évi költségvetés elké-
szítéshez már szeptember havában hozzá kell
fognia, hogy a kivetés közszernlére tétele, köz-
gyűlési megállapítása és az egyházmegyei
számvevőszék határozata december 31-ig el-
intézhető legyen. Különösen áll ez, azokra az
egyházközségekre, melyek adójukat együttes
kezelésbe adtálc Azegyházközsé.g,eknek tehát
már szeptemberben tudniok kell azt, hogy az
adókivetést a régi vagy az új törvények alap-
ján kell-e eszközölníök.

Miután az egyházi törvények kihirdetve a
fenthivatolt jelentés szerint csak 1937. novem-
ber 10-ike körül lesznek, nyilvánvaló, hogy
az 1938-ra vonatkozó költségvetés és adóki-
vetés ez alapon már nem lesz elkészíthető,
mert kb. akkorára már meg- kell lenni a köz-
gyűlési jóváhagyásnak 1S. De menjünk tovább.
Az egyes egyházkőzségek arról, hogy az új
törvény ki lett hirdetve, csakis az egyetemes
közgyűlés jegyzőkönyvének leküldése révén
szerezhetnek hivatalosan tudomást. Ez az ed-
digi tapasztalat szerint rendesen a közgyúlést kö-
vetö január havában szekett megtörténni, így
mindenkép lehetetlen az, hogy a háztartási
rész 1938 január elsején életbeléptethető legyen
az eddig előirányzott megoldás mellett .. Ha
azonban visszagondolunk arra, amit az Evan-
gélikus Élet 13-ik számában idevonatkozólag
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már kifejtettem, úgy nyilvánvaló, hogy mind-
ez még 1939 januárjában sem következhet be.
Ugyanis az 1937. évi egyet. közgyúlés, hacsak el
nem fogadtatik a hivatolt cikkemben való médo-
zat - nem lesz még abban a helyzetben, hogy
a törvény életbeléptetését kimondja, mert előbb
el kell rendelnie a vonatkozó szabályren-
deletek megalkotá át; - kiküld tehát egy
bizottságot, vagy megbíz egyeseket, hogy a
vonatkozó szabályrendeleteket készítsék el s
azokat. majd az 1939-ben tartandó egyetemes
közgyűlés azután 1etárgyalja, megállapítja, s en-
nek alapján formailag a törvény 1939 január
l-én életbe is lép. De ... itt jön azután az,
amit fentebb már mondottam, hogy az 193b
novemberében megtartandó közgyülésen meg-
hozott életbeléptető rendelkezes oly későn fog
életre kelnil s ill. már csak 1.939 j.anuárjá,ban fog
az egyházközségeknek hivatalosan tudomására
jönni, s így az 1.939-re vonatkozó költségvetés
és adókivetés megint csak a régi alapon lesz
eszközölhetö és csak az 1939. januárjában meg-
kapott hivatalos rendelkezes alapján az 1.939.
szeptemberében meginduló kőltségvetési mun-
kálatok készülhetnek az új törvény alapján s
léptethetöle életbe az 1940. évre.

. Vesztettünk tehát két teljes évet éppen
abban a ré zben, amely a legfájósabb, legélet-
bevágóbb é amelyért harcoltak a k'isegyház-
községek évtizedek óta. 1:>

~me egy gyakorlati példa, niely megmutatja
hova vezet az, ha a zsinati törvények kihirde-
tése és életbeleptetése akként lesz eszközölve,
ahogy azt a hivatolt jelentés közli, Bátor va-
gyok felhivni: a figyelmet arra is, hogy ugyan-
ez az eset a törvényeknek más vonatkozásában
is fennáll. A kösígazgatásí részben való lé-
nyeges változtatás, a presbiteriumok megalko-
tása szintén ugyanígy el fog tolódni, mert hi-
~7,en arra is v·onatkozY,lak:.ezek a dolgok. Ugy,an -
IS az 1938 novemberében megalkotott szabály-
:en,delet~k alapj~n eszközölhetö életbeléptetési
intézkedések, mmt fentebb kimutattam, hiva-
talosan csak 1939 januárjában fognak lejutni
az egyes egyházközségekbe, illetve, egyházme-
gyékbe. A közigazgatás átszervezéséhez szük-
séges előmunkálatok csak 1.939 tavaszán in-
?íthatók" m~g, a választások csak 1.939 nyarán,
illetve oszen megtartandó megyeí, kerületi,
eg-yetemes közgyűléseken lesznek megejtve s
az így megválasztottak természetszerűen már.
csak 1940-ben fognak tudni tényleg működni.

, ..I.gaz, hogy mirídezen egíthetne egy rend-
ki vüli egyetemes közgyűlés, melynek semmi
más rendeltetése nem volna, mint a szabály-
rendeletek megalkotása s ennek alapján az élet-
beléptető rendelkezések meghozatala. De re-
mélhető-e egy ilyen rendkivüli intézkedés?

drb»

. GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban. szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozasba vehess: a Vírágszövetség. - Adományok
Budapest, XL, Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők.

Az ember helye a teremtésben.
Ha látó szemekkel körültekintünk a ben-

nünket körülvevő teremtett világban, amely
létezésével és ránkvaló állandó hatásával »föl
van .ad va« érzékszerveinknek , gondolkodásunk-
nak és vizsgálatunknak és amelynek vég; ő
eredményében mi magunk is alkotó tényezői
vagyunk, azt látjuk, hogy ez a világ létezésé-
ben, életében, fejlődésében minden sokoldalú-
sága mellett is reális egységet és ezen egy-
ségen belül fokozatos Iölépítettséget, rétege-
zőrlést mutat. Ha most már ezen rétegezőclés-
ben akarjuk az ember helyét megállapitaní.
akkor először is e rétegeknek tiszta és a je-
lenségekhez kapcsolódó vizsgálatát kell elve-
gezuünk.
. Olyasféle ,rétegezőclést kell elképzelnünk,
miut ami előállana. ha mi egy nagy piramist
akarnánk fölépíteni. Széles és megfelelően szi-
lárd alapozast kell készítenünk, mint első ré-
t.eget; olyat, amely elég erős ahhoz, hogy az
egész építményt el tudja hordozni. Erre épít-
jük fel a második réteget, me1y az előzőnél
keskenyebb és teljes egészében azon nyugszik,
erre ismét egy kisebb kiterjedésú réteget he-
lyezünk . el és így tovább, míg a tervezett,
egyre magasabbra növekvő és felfelé egyre
keskenyedő építmény elkészül. Képzeljük most
még el, hogy ezeket az egyes rétegeket külön-
böző sz ínú kövekből építettük volna, akkor
a szernlélő már távolról könnyen meg tudja
őket különböztetni és meg tudja őket számozni:
beszélhetünk első, második, stb. rétegről. Azt
látjuk itt, hogy az első, a legszélesebb réteg
az egész münek hordozója és minden közbenső
réteg' a rákövetkező magasabb réteget hor-
dozza, .Egyik réteg sem állhatna helyén az
alatta lévő réteg nélkül, mindegyiknek létezése
szükségképpen teltételezi az alsóbb rétegek
létezését, míg fordítva ez nincs így. A leg-
alsó réteg megvolt a többiek előtt és meg volna
akkor is, ha a többi rétegeket egyáltalán
meg sem építettük volna.

Ebben a képben Iátott rétegeződéshez ha-
sonló strukturát mutat már a felületes szem-
.lélőnek is a teremtett. világ. A legalsó réteg,
mely az egész te emtésnek hordozója, az ,a.nyagl
világ. Reális világunkban minden reális létező
csak azáltal létezhetík, hogy van anyag, mely
az ö életét lehetségessé teszi. Erre az alapré-
tei?re, .a fizikai matéria világára épül fel, mint
második réteg, az 'élőlények világa. Látjuk,
hog-y hasonlátunk találó volt. Az élőlények vi-
l~g:'1 sO,kkal kisebb kiterjedésú, mint az anyagi
VIlag es annak létezése nélkül el nem kép-
zelhető. A különbséget- itt. nem tudjuk olyan
egyszerüen és könnyen megmondani, mint a
ezínes rétegekből felépített piramis esetében, de
~l~indenki előtt világos, hogy pl. egy élő fa
lényegesen különbőzik egy kivágott holt fától,
mert van benne valami többlet, valami ponto-
san meg nem határozható plusz, éppen; ami
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benne az életet jelenti és az alsó réteggel szem-
ben értékesebbé teszi. Ha most már az élőlé-
nyek világán belül maradunk, itt iSi tovább
folytathatjuk a piramis felépítését. Egy felsőbb
és szúkebb (harmadik) réteget pillanthatunk
meg az élőlényeknek abban a csoportjában,
mely az organikus élet mellett lelki életet is
éJ. .tc\. szomszédos rétegek viszonya itt. is ugyan-
az, mint előbb, a lelkiség szúkebb körre szor ít-
kozik, rniut maga az élet és anélkül el nem
képzelhető. Itt, a harmadik, a lelkiséget jelentö
rétegben eljutottunk tulajdonképpeni célunk-
hoz, az emberhez ée jelen szempontunkból nem
is volna szükséges továbblialadnunk, .mégis em-
lítsük meg, hogy a Iilozóíia még egy felsőbb
réteget különböztet meg és ez a szellemi lét.
Ez a két fogalom igen sokáig csaknem fedte egy-
mást. A keresztyén irodalomban o-lélek« alatt
inindig a szellemet is értettük, míg a »szellem«
még a 18. század gondolkodóínál is azt jelenti,
amit mi ma léleknek nevezünk. Ezért a cikk
végén, amikor isteni lélekről beszélünk, ez
alatt a harmadik és negyedik réteg együttesen
értendő.

Ujabb filozófiai vizsgálatok kiderítették,
hogy a szellemi lét nem foglaltatik benne a
lelki létben és annak törvényszerűségeiben. A
logikai törvényszerűség, a megismerés, tudás,
az akarás, értékelés. jog, erkölcs, vallás, mű-
vészet fölülemelkednek a lelki élet határán és
a, lélektan törvényeivel meg nem magyaráz-
hatok. Ezek együtt, mint szellemi lét egy sa-
játságos és magasabbrendű réteget képviselnek.
Az alsóbb rétegekhez való viszony itt is ugyan-
az, mint amit eddig láttunk. A szellem nem le-
beg az űrben, hanem azt a lelki élet hordozza
éppen úgy, mint ahogyan ennek az organikus
életnek viszont az anyagi világ a hordozója.

Azt találtuk tehát, hogy a teremtett világ
egymás fölött elhelyezkedő négy rétegból áll,
ezek: az anyagi, az, élő, a lelki rés szellemi világ.
Láttuk, hogy ezen rétegek mindegyike szúkebb
körú, mint az alatta lévők és mindegyik hor-
dozója. a fölötte állóknak. Nem lehetséges ezek-
nek a rétegeknek pontos definícióját meg-
adni. Senki sem tudja megmondani, hogy mi
a szellem, a lélek, az élet, az anyag, csak lát-
juk, hogy ezek megjelenési formában és érté-
kességben is különböznek egymástól, a réte-
geket egymástól elhatárolni és a különbségeket
érzékelterni tudjuk, de leírni nem. Senki sem
kételkedik abban, hogy az o~'an:úkus élet va-
lami egészen más, mint a fizikai matéria, hogy
a lélek más, mint az élet, de azt is látjuk, hogy
ezek nem függetlenek egymástól. Az alsóbb
rétegek törvényszerűségeí átnyúlnak a felsőbb
rétegekbe anélkül azonban, hogy annak ön-
állóságát veszélyeztetnék. Nagyon érdekes vol-
na ezeknek a rétegeknek. ezeknek az ontoló-
~'jai kategóriáknak sajátságaival és egymáshoz
vaJó viszonyaikkal részletesen foglalkozni,
azonban itt nem eb a feladatunk. Meg kell
elégednünk néhány általános sajátság megern-
Iítésével.

Mindegyik rétegnek meg vannak a maga
sajátságos principiumai és tör-vényszerűségei.
Egyik réteget sem lehet egy másik réteg sa-
játssságaiból levezetni. Egy magasabb réteg
törvényei nem érvényesek, az alacsonyabb ré-
teg törvényei pedig nem elégségesek. Azt az
általában látott sajátságot, hogy az alsóbb ré-
tegek hordozzák' a felsőket. úgy érthetjük, mint
a felsőbb rétegeknek az alsóktól való állandó
függését. Anyag nélkül nincs élet, élet. nélkül
nincs lélek, l~lek nélkül nincs szellemi világ.
Ez a függés azonban teljesen egyoldalú, for-
tlitott irányban nem létezik; nem mondhatj uk ,
hogy élet nélkül nincs anyag, lélek nélkül nincs
élet, stb. Ez okozza, hogy az alsó kategóriák
törvényei átnyúlnak a Ielsőbbekbe is, amit
úgy is mondhatunk, hogy az alsóbb kategóriák
crösebbek. Eb a függés azonban nem jelent
egyben megkötöttséget is. Mindén réteg tar-
talmaz valami novumót, valami többletet az
alsóbb rétegekkel szemben, amely már nem
tartozik az alsóbb réteg törvényszerűségeinek
hatáskörébe és így a felsőbb rétegnek nagyobb
szabadságot biztosít. Az alsóbb rétegek erő-
sebb volta es a felsók nagyobb. szabadsága
adja meg a rétegek egyidejű létezésének le-
hetőségét és szabályozza egymáshoz való ví-
szonvukat.

A. reális világ ezen réteges szerkezetének
áttekintése után állapítsuk meg az ember he-
lyét az így rétegezett teremtett világban. Vol-
tak kísérletek, melyek az ember lényét vala-
melyik szélső rétegböl, a szellem, vagy az
anyag világából kiindulva és a többi réteg
sajátságait figyelmen kívül hagyva. próbáltak
megmagyarázni, de ezek a kísérletek siker-
telenek maradtak, mert az egyoldalúság hibá-
jába estek. Megállapít juk, hogy az ember mind-
egyik rétegbe beletartozik. Épp úgy tagja az
:n,,yagi t\.' az élő világnak" mint ahogy lényének
másik, felével a lelkí és szellemi világhoz tar-
tozik Mindegyik réteg jellemző sajátságaival
rendelkezik, innen van az emberi élet, vagy
még inkább az emberiség életének kaleidosz-
kópszerű sokoldalúsága. Ezek közül a külön-
böző rétegekhez tartozó sajátságok közül egyik
embernél az egyik, másiknál a másik domi-
minál, sőt ugyanazonenibernél is egyik hely-
zetben egészen más vonások lépnek előtérbe,
mint egy, az időben esetleg nagyon hantar
bekövetkező másik helyzetben. Ugyanaz az
ember lehet egyszer emelkedett szellemi lény,
máskor állat, egyszer Iinóm szubtilis lelkiség,
máskor esetleg csupán nehézkes anyagi test.
Megállapitottuk azonban, hogy ebben a ré-
tegezőclésben fölfelé haladva bizonyos érték-
emelkedést találunk. Egy emberi elhatározás
bizonyára valami egészen más és értékesebb
dolog, miut egy állati öeztönös cselekvés, vagy
egy kőnek az esése, holott az eredmény mind-
három esetben egyszerű mozgás lehét. A fel-
sőbb réteg nem létezhetik ugyan az ót
hordozó alsóbb rétegele nélkül, de mégis bi-
zonyos fokú önállósággal bír; az alsóbb ré-
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iegeknél szabadabb és értékesebb. Ha pedig
ezt megállapítottuk, akkor tisztán etikai okok-
ból levezethető az embemek ezen helyzetéből
adódó feladata: állandóan ana törekcdui, hogy
létezésének, vágyainak, célkitúzéseinek, törek -'
vésetnek és cselekedeteinek súlypontja az al-
sóbb rétegekhez, való szükségszerú odatartozás
mallett is mindinkább az értékesebb felsőbb
rétegek felé tolódjék el.

Ezzel a kitűzött Jcérdésünkre meg ís fe-
leltünk. Megállapítottuk a teremtett reális vi-
lág réteges szerkezetét, benne az ernber helyét
és kűlönös helyzetéből adódó feladatát, Gondol-
junk most mégis egy pillanatra a világ te-
remtésének történetére, amint azt Mózes 1.
könyvében olvashatjuk. Isten először terem-
tette az eget, és a földet, napot, holdat és
csillagokat: röviden az anyagi világot, mely
az. egész teremtésnek alapja és: hordozója. Erre
az alapra helyezte el Isten a második réteget,
amikor megteremtette az élőlényeket, fűveket,
fákat és a földön csúszó-mászó mindenféle ál-
latokat. És végül »teremté tehát az Isten az
embert az ő képére, Isten képére teremté őt:
férfiúvá és asszonnyá teremté őket«. Isten az
embert földből, tehát anyagból teremtette, éle-
tet adott neki és belé lehelte az ő lelkét, így
helyezvén el az embert a világot alkotá mind
a négy rétegben. Istentől eredő lélek reális vi-
lágunkban csak az anyaggal kapcsolatban je-
lentkezhetik. Látjuk ebből, hogy a világnak
filozófiai meggondolásokból megismert rétegeső-
dése lényegileg benne foglaltatik a világ te-
remtésének történetében, vagyis ezek az egy-
más fölött lévő rétegek nemcsak ontológiai el-
helyezkedésük és értékességük szerint sorol-
hatók az, anyag, élet, lélek, szellem sorrend-
be, hanem egyúttal a teremtéskori időbeli sor-
rend is ez, tehát szükségszerú.

»És látá Isten, hogy minden, amit terem-
tett vala, ímé igen jó.« Mi úg'y látjuk, ha
a világban, de még inkább, ha saját magunk-
ban körültekintűnk, hogy ninc minden egé-
szen jól, ele azt is tudjuk, hogy ennek az em-
ber az oka. Az a tény, hogy Isten a 'terem-
tésben az embert helyezte éla teremtés leg-
felsőbb rétegébe, 110gy saját képére 'teremtéöt,
nagy kitüntetés, nagy előlegezett 'bizalom volt,
amire az ember méltatlannak bizonyult. Már
pedig, ha az ember rontotta el azt, amit az
Isten jónak teremtett, 'ebből következík, hogy
ezt a hibát az embernek kell [óvátennie. Ez
a kötelesség, ennek; a jóvátételnek a kötelezése,
teljes összhangban van korábbi meggondolá-
sainkból levont megállapitásunkkal, mely sze-
rint az ember feladata abban van, hogy lé>
nyével mindinkább a felsőbb rétegekbe nőjön
bele. »Legyetek azért ti tökéletesek l« Ezt a
felsőbb kategóriákba való belenövést. ezt a tö-
kéletesedést elérni pedig annyi, mint minden
igyekezetünkkel és életünk minden percében
arra törekedni, hogy olyanokká legyünk és kö-
rülményeínket is úgy rendezzük el, hogy vilá-
gunkban, ele elsősorban önmagunkban körülte-

tekintve nu IS úgy .Iáthass'llk és a mí életünk-'
ben mások is úgy láthassák, hogy minden, amit
lsten teremtett, írnéigen jó.

D)', Bulcooszlcs] Fcn:!nC.

Figyelő.
Sapienti sat. Egy belga mísszionárlus a rnult

héten' beszélgetést folytatott Mussolínival és meg-
mutatta a Duc-enak azokat a lapokat, amelyek szerint
Mussolini kíialentette, hogy az Ujtestamentum a vi-
lág legelső könyve. "

- Igy mondta excellenciád ? - kérdezte a
misszionáríus.

- Igen! - felelte Mussolini késlekedés nélkül,
A mísszionárius azután tovább kérdezett.
- A fa sizrnust vallásnak tekinti?
Mussolini a következöket válaszolta :
- Nem! Eredeti értelmében semmi esetre sem.

Csak úgy, hogy teljes odaadással hiszünk benne és
magunkat odaadjuk neki.

A mísszionárius további kérdése így hangzott:
- Igaz az, hogy excellencíád a fasiszta szirnbó-

lumot a kereszt fölé helyezi ?
Mussolini határozottan a következőket mondotta:
- Nem, - alája rendelem!
Hogy az olasz nép vezére milyen fontosnak

tartja az Evangélíumot és mennylre kívánatosnak
tartja annak elterjesztését, mutatja a fasizmus tíz-
éves fennállásakor annakidején kibocsátott egyík
bélyeg is. A vesszőnyalábok mellett ott van egy ol-
tár, rajta egy 'nagy kinyitott Biblia, íelírata: Evan-
gélium, Mögötte egy egyszerű kereszt és a Biblia
előtt meghajolnak a nemzeti zászlók. A kép alatt
pedig újabb magasztos fölírás: »Credete !« - »Higy-
jetek«!
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SZENTHAROMSAG VAsARNAPJA.
Róm. 11:33:36.

A szentháromsdq egy lsten előtt csak leborulni
lehet. Gaedaqsáqának, bölcseségének és tudományá-
l1(JJkmélysége felett csak. csodálhozhat az ember és
ámulá sziuuel imádkoehai, Az Ö csodálatos útiaibol,
amikkel az emberiseq Wrtéínetében iárt, magát fel-
fedte és megmutatta" úgy, hogy minden titok fel-
[edéséuei még száz titkot sejtetett, ember ki nem
nyomozhat semmit. Nincsen hely.e miérteknek és kér-
déseknek, nem tudhat többet senki annál, amit Ö
megmutatott.

A Szentháromság Istent a leboruláson túl azon-
ban imádni is kell. Mert az tnsidás feltétlen meqha]-
lást és tiszteletet jelent és jelenti ázt is, hogy .ae em-
ber lemond arról, hogy Ot. megértse. Egy, megértett
Iste.n nem lenne lsten, hanern mi felette állanánk,
mert fel-fogtuk, meg-fogtuk. Arról sem lehet szó,
hogy csupán elismerjűk, mert mást, kődős sorsot is
elismer az ember, de az imádás a. vidám és boldoq
iqen-mondást jelenti lsten minden szavára, akaratára,
szentháromságos lényegére. M eqhajlás előtte, akitől,
aki által és akire nézve v{1J1JUlkmindenek, Aki a
teremtő, a megváltó és megszentelö lsten: a mi sze.
rető mennyei Atyánk.

- II tiszakerületi püspökválasztás. A tiszai egy-
házkerület gyülekezetei ápr-ilis 15. óta szavaznak az
elhunyt Geduly Henrik püspök utódjára. A kerületi
közgyűlés által összeállított szavazatbontó bizottság
Dr. Streicher Andor elnök, egyházmegyei felügylelő



168. oldal. 1937. május 23.

vezetésével május hó 22-én, e hét szombatján ül
össze s ugyanaznap estére várható az eredmény ki-
hirdetése.

- Szegedi protestánsok mozgalma. A szegedi
evangélikus és református egyházközség presbiterei
május 19-én tartott közös értelcezletükön tárgyalás
alá vették a reverzálls-kérdést. Megállapították, hogy
nemzeti veszedelmet jelentene- e kérdés sürgős és ra-
dikális megoldásának további halogatása. Elhatározták
tehát, hogy mindkét egyházközség a saját hivatalos
felsőbbség'2 útján felirati kérelemmel fordul a kor-
mányhoz, amelyben kettős előterjesztést tesz a mind-
jobban elmérgesedő, a felekezeti ellentéteket rnind-
inkább kiváltó s így az igazi nemzeti egység ki-
alakulását akadályozó reverzállsharc megszüntetésére.
Az első kérés arra irányul, hogy a vallásfelekezetek
közti béke és így az egész állam belső nyugalma
érdekében tegyen a korrnány megfelelő íntézkedé-
seket, hogy az 1868. évi LIn. tc. 12. §-a vissza-
állittassek. Ha ez a kívánság leküzdhetetlen' aka-
dályokba ütköznek, úgy a második kérés az, hogy'
tegyen a korrnány megfelelő intézkedéseket arranéz-
ve, hogy az 1894:XXXII. tc. értelmében lehetséges
megegyezés valóban szabad legyen mínden egyol-
dalu felekezeti befolyásolástól, különösen 'egyházi
fenyítékkel való fenyegetéstől és a várható, megtor-
lástól mentesen és hogy az 1895:XLIII. tc. 4. §-ának
jelzett rendelkezése a kat. egyházzal szemben a gya-
korlatban hatályosuljon. Elhatározták azt is, hogy
azonos lépés megtételére felszólítj ák az összes ma-
gyarországi egyházközségeket is, hogy így az 'Utolsó
kísérlet is megtőrténjék a reverzális-kérdés mind-
két félt kielégitő és megnyugtató megoldására. Ki-
mondották azt is, hogy e Iépés sikertelensége esetén
a prot. egyházak is kényszerítve lesznek arra, hogy
a kárukra reverzálist adó híveikkel szemben; a ka-
tolikus egyházhoz hasonló megtorló lépéseket al-
kalmazzanak.

- a Deák-téri Luther Szövetség 30-án délután
]/41 órai kezdettel tartja a deáktéri leánygimnázium
disztermében évi rendes közgyűlését. Erre a tagokat,
valamint az érdeklődő egyházhíveket szeretettel meg-
hívjuk.

- a Rákospalotai Luther Szövetség és a Rá-
kospalotai Ev. Nőegylet, az Orsz. Luther Szövetség
közreműködésével május hó 29-én, este 8 órai kez-
dettel a városháza dísztermében kultúr-estélyt ren-
dez az. épülö templom javára. Közreműködnek: D.
Kapi Béla .püsp,ök, Dr. Bencs Zoltán, az Orsz. Luther
Szöv. elnöke, Dr. Remport Elek, Kéry Mária he-
gedűművésznő és a Rákospalotai Iparos Dalkör. Be-
lépőjegy 80 fi11értől 1.50 Pvig,

- az Országos Evangélikus Középiskolás Kon-
ferenciák 'ezen a nyáron a fiúk részére Gyenesdiáson
az ev lelkészi üdülőházban, a Balaton partján jú-
nius 22-29. és Makón téglabarakkban a Maros' mel-
lett 24-29; a leányoknak Tahiban téglabarakkokban
a Duna mellett június 17-22. és Makón júntus 17-22.
lesznek. A gyenesdiási konferencia elnöke Ittzés Mi-
hály, a tahié DaJnhauser László, a makói leánykon-
ferenciáé Dr. Nagy Laj osné, a fiúkonferenciáé
Dr. Nagy Lajos. Minden 13. életévét betöltött diákot
szerétettel hív és vár az Evangélikus Egyetemes Egy-
ház Ifjúsági Belmisszió! Bizottsága nevében is a
Magyar Diákok Pro Christo Szövetségének Evan-
gélikus Osztálya. Jelentkezes a Diákszövetség címén :
Budapest, IX., Üllői-út 19. II. 12. június hó 5-ig'.
Jelentkezési díj 2 peng'ő. Részvételi díj naponként
háromszori étkezéssei 1.50 pengő. Kedvezményes vas-
úti jegy is ott igényelhető. '

- Osztrák-magyar diákcsere mozgalom. A Ver-
band der Ungarnfreunde (Wien, 1., Karntnerríng
3.) felkéri mindazokat a szülőket, akik ebben az
akcióban a nyári szünídőre vendéggyermekeket ki-
vármak, hogy ebbeli kérésükkel mennélelőblb fordul-
jának a Verband der Ungarntreunde-hoz, hogy tor-

lódás elő ne forduljon és a beosztási munkálatok
siman legyenek lebonyolíthatók.

- Helyreigazítás. A Szegedi Evangélikusok Lap-
jának május havi számában »Mit cselekedjünk?« c.
cikkben értelemzavaró hibák vannak, amelyeket a
következőképp en korrigálunk ki: 11. oldal 2·ik sor:
»mit tész« helyett »mit tégy«, 12. oldalon mindenütt,
ahol »kis Jézus- van, »Ur Jézus«, a 3. bekezdés
végén »az Ur elé sz aladni« helyett »az Ur elé ros-
kadni« olvasandó.

- Új finn-tárgyú könyvek. Felhívjuk hiveink fl-
gyelmét a finn-ugor lelkészgyűléssei kapcsolatosan
két új finn-tárgyú kisebb könyvre. Az egyik a finr.
keresztyén -Ielkíséget ábrázoló életrajz: Malmivaara
Vilmos élete (ána 1 R.). A második A finrt keresz-
tyénség rövid története ésegyházi életének rövid
rajza. (Ara 50 fill.). Mindkettő Zászkaliczky Piál
tollából való, - szerétettel ajánljuk olvasóink fi-
gyelmébe. A tiszta jövedelem a fóti gyülekezeti ház-
építés javára szolgál. Kaphatok az egyházi jellegű
könyvkereskedésekben.

- Bünker jozeftn evang Leányinternatusa VII.,
Rákóczi-út 10. II. 3/b. T,eI.. 1-346-10. Családias ott-
hon, jó ellátás, gondos nevelés. Modern nyelvek,
zongoratanulás, korrepetálás, Tájékoztatót készséggel
küld az internátus vezetője.

- Az aszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,
az ország egyetlen 'evang. polgári leányiskolája. a
páratlanul szép Iekvésü, 3 holdas parkkal körülvett,
br. Pridmaniczky kastélyban van s családias szel-
lemben nevel. Az 1937-38. iskolai évre az ellátási
díj havi 50 P. Kellő számú jelentkezés esetén ház-
tartási tanfolyamát is megnyitja. Felveszi intemá-
tusába a helybeli fiúgirnnáziumba bejáró leánytanuló-
kat is. Tájékoztatást nyújt az igazgatóság.

DIAKONISSZAHAlZI PANSIO KöSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május I-től egész éven
áto Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraltatása
is vállalja. Cím: Evangélikus diakonisszaház, Köszeg.,
HOGY AN TAMaGASSUK AZ EVANGELIKUS
EGYHAZKEROLETEK JÖLETfEGYESOLETET?t
Evangélikus ember családjáról a »Jólétí Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, fV.,Haiá-u- 8~1O. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, ISzékesfehérvár, Szombathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZ LE Z Á K LÁSZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, tiaranql elseerelés- és haranq-
lábgyár, Budapest, VL, Petnehdeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 átezokleuellel kitűnietue!

Magyal' Könyvnap
1937. JUTIlUS 1., 2. és 3.

I Könyvnapi könyvek jegyzékét kész
séggel küld és rendelést kér

Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX.,
Ferenc-körút 19-21. .

Scholie

Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VII., Damj aních-u 28/b. - F.: Farkas L.
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AZ .ALACSONY
Finnország és Észtország 'evangélikus lel-

készeinek magyarországi látogatása Istentől
áldottTalálkozásnak indult, de már most, az
első hét végén mindnyájan azt érezzük, hogy
igazában viszontlátás volt. Istentől a szívünkbe
rejtett szeretet egyszerre fellobbant, amint késő
éjszaka a Keleti pályaudvar feldíszített nagy
csarnokában megláttuk egymást, megfogtuk
egymás kezét és egymás szavát idegen sza-
vakon és tolmácsolásokon keresztül figyelni
kezdtük. Ez az elrejtözködött szerétet kölcsö-
nösen a testvérek egymásra találkozásává avat-
ta ezt a felejthetetlen órát.

Mikor a magyárok a két testvér-nemzet
himnuszát finn és észt nyelven elénekelték,
mikor a íínnek a Szózat magyar szavaival vá-
laszoltak, mikor az észtek a »Jer, dicsérjük
Istent« énekkel feleltek, egyszerre mindenki
mélyen megérezte, hogy itt. régen szükséges és
Istentől akart viszontlátás történt. A szívek
megnyíltak, a szemek könnyeztek,az első
percek összekötöttek, olyan nagyon jó volt ez,
'- áldassék érte lsten!

Ez a négy nap, amit Budapesten töltöt-
tek, tele is volt áldással. Kitárult testvéreink
előtt Iővárosunk minden szépsége és megnyílt
előttük a magyar szívek minden szeretete ...
Szegények vagyunk, de nem tudunk félig sze-
retni. Gazdagok vagyunk tehát, mert csak a
szerétetlen sztv szegény. Nem eröszakoltuk,
nem rendeztüle és nem korlátoztuk ezt a sze-
retetet., szabadon és önkéntelenül buzogott fel.
Ami újból és újból táplálta, az pedig Lsten
kegyelméből az a viszonzás volt, amit mi
éreztünk felőlük önként visszaáradni ...

KLJSZOB.
Sok lelki áldás magvetése hullott, amik-

nek bő aratását bizakodva kérjük és várjuk
Istentől. A koníerencia feltárta előttünk egy-
más lelki arcát és e vonásoken kölcsönösen sok
gondolkozui és tanubü valónlo lesz. Hálát adunk
azért. is Istennek, hogy őszínteséget és szépít-
getés nélküli igazságot adott ebbe a íeltárásba.
Nagyon jellemzőnek találjuk azonban a finn
lelkészeket vezető püspöknek azt a mondatát:
»Köszönjük néktek, hogy alacsony volt a
küszöb, amelyen át, beléptünk hozzátok« 1
Ebben a mondatban nemcsak annak örülünk,
hogy vendégeink észrevették és megismerték,
hogy házunk és szí vünk mindíg örül annak,
ha valakit befogadhat, hanem annak is, hogy
maguktól megérezték, hogy ők is beléptek a
küszöbünkön át és belül vannak a szívünk-
ben. Van ennek a szf vünkben tartózkodásnak
sok és szívesen adott külsőséges vendégszerető
bizonysága is, de bizonyosak vagyunk abban,
hogy ők is nem ezt tekintik fontosnak, hanem
azt, .hogy bent ,a szívünkben van megterített
asztal az ő szívük számára, Hitben egyek,
ezeretetben kölcsönösek, szolgálatban azonosak
vagyunk: hogyne volna kűszöbnéiküli a szí-
vünk előttük mcstantol fogva mindenkoron l.;

Fővárosunkból, szívesen adott vendégsze-
retetünkből most elbocsátottuk őket az ország»
ba, lássák éf;'J ismerjék meg szép Magyarorszá-
got, gyülekezeteinket, lelkünket, gondolkozá-
sunkat. Legyen minden háznak a küszöbe ala-
csony előttük és lépjenek be a szívünkbe min-
denütt Isten áldása gyanánt!
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·A tiszai egyházkerület UJ
püspöke.

Megválasztotta .új püspökét a tiszai egy-
házkerület.

Május 22--én bontotta fel a, nyíregyházi
püspöki hivatalban az egyházkerület által ki-
küldött bizottság a r D. Geduly Henrik elárvult
püspöki székének betöltésére szőló szavazato-
kat. A Dr. Streicher Andor egyházmegyei fel-

ügyelő vezetése alatt álló bizottság megállapí-
totta, hogy a beadott 48 szavazatból 40 Dr.
Domján E1~k püspökhelyettes, sátoraljaújhelyi
esperesre esett, 8 pedig Duszdk Lajos miskolcí
esperesre. Eszerint Dr. Domjan Eleket vá-
lasztotta püspökéve a tiszai egyházkerület,

Az új püspök . 68 éves, a sopronmegvei
Vásárosfaluban született 1869, október 30-án.
Iskoláit Sopronban végezte. Külföldi tanulmá-
nyainak befejezése után 1893-ban avatták lel-
késszé. Elő zör Miskolcon, Zelenka Pál püspök
mellett volt segédlelkész, majd Abauj -Fancsa-
Ion volt lelkész. 1907 óta sátoraljaújhelyi lel-
kész. 1921-ben a tiszavidéki egyházmeg-ye es-
peresévé választották. 1933-ban alkormányzó
kormányfőtanácsosi méltósággal tűntette ki.

Egyházi rnunkássága mellett élénk részt
vesz városa és megyéje közéletében is" Iro-
dalmi munkásságából megemlítjük, hogy ő for-
dította le latinból II. Rákóczi Ferenc emlék-
iratait.

, Kérjüle az egyház Urát, hogy adja áldását
a tiszai egyházkerület új püspökének életére és
munkájára,

Finn és észt vendégeink első
napjai hazánkban.

Szombaton, május 22-én érkeztek. Budapes.tre
rég várt vendégeink, Mannerrnaa . finn és ..Rahamagi
észt püspök vezetésével, hogy •.a Magyarországi-Evan-
gélikus Lelkészek Egyesületének' konferenciáján részt-
vegyenek. Százöt vendégünket a Keleti. pályaudvar
fellobogózott előcsarnokában fogadta a -rendezöbi-
zottság és a vendéglátó házigalldák csoportja. Már
abban a tényben 4>, hogy nem szállodákban nyertek
szállást, hanem magánházakban, megérezték. hogy
a régi magyaros vendégszeretettel -vártuk őket. A
vendégeket a finn és észt himnusszal köszöntötte a
Fasori Evangélikus Énekkar, majd Kemény Lajos
üdvözölte őket a lelkészegyesület nevében. Válaszul
magyar nyelven énekelték el a vendégek a Szózatot,
Minden vendég hamarosan megtalálta házigazdáját.
akik magukkal vitték otthonukba vendégeiket.

Vasárnap reggel a finn és észt lelkészek, az
óbudai templomban Istentiszteleten vettek részt.
Mohr Henrik lelkész hálaimája után Murorna U. finn
lelkész prédikált. Beszédében, melyet Sztehlo Gábor
tolmácsolt. szólt az istentelen mozgalmak erősödé-
séről is és hangsúlyozta, hogy éppen most van az
az idő, amikor fokozott mértékben kell Krisztus
Urunk evangéliumot hirdető és annak hirdetését pa-
rancsoló szavait érvényesíteni, mert csak az evan-
gélíum alapján álló emberiség alakulhat át a né-
pek állandó feszültségéből igazi testvériséggé, békés-
séggé. Utána Kuusik Pál tallini észt esperes német
nyelven, hírdette az Igét és ajánlott fel a vendéglátó
magyaroknak selyemzsákban őrzött észt földet és
észt gabonát.

Az istentiszteletet az óbudai templomban köz-
gyűlés követte. Itt Dr. Fabinyi Tihamér, az óbudai
egyházközség felügyelője, magyar és nérnet nyelven
üdvözölte az egyházközség nevében a megjelenteket.
majd Mannermaa Juho finn püspök válaszolt, meg-
hatott szavakban mondva köszönetet a szíves fogad-
tatásért és az igazi testvéri szer etetért, Isten 'ál-
dá:sát kérte a gyülekezetre, hangsúlyozván azt, hogy
nem mint turisták, hanem mint testvérek jöttek ide
és bár ma már egymás nyelvét alig érti a finn,
magyar és észt testvér, de a Jézusért való szív-
dobbanásban annál könnyebben megérthetjük egy-
mást. Az észtek nevében Rahamagí püspök vála-
szolt, kűlönös örömmel ernelve ki azt az óbudai
templomban tapasztalt tényt, hogy ez a nagyrészt
rnunkásokból álló gyülekezet vasárnaponként egészen
megtölti templomát, holott az egész világon :oúj
pogányság«-ról beszélnek, aminek egyébként észa-
kon sincs nyoma. Ez is mutatja a testvérnépek
egyforma lelkületet.

Az ünnepi közgyűlés után jól rendezett és ki-
tünő hangulatban lefolyt ebédet adott az egyház-
község a vendégek tiszteletére, amelyet még az ebéd
végefelé kitört zivatar sem, zavarhatott meg. In-
nen külön villamosokon a Fótra induló vonathoz
vitték a vendégeket. Fótra megérkezve az állomá-
son közel másfél óra hosszat tartóztatta fel őket
a rendkivüli hevességü záporeső, ámannak el-
multával a fogadtatás nagy örömmel és lelkesedéssel
ment végbe s útjuk valósággal diadalmenet volt.
Mikor pedig a .fóti népviselethe öltözött gyermekek
finn énekeket énekeltek az ottani istentiszteletet kö-
vető vallásos esten, olyan igazi öröm és jókedv fogta
meg az eg~sz csoportot, hogy mindnyájan együtt
énekeltek finn, észt és magyar énekeket, A szép
nap emlékére értékes magyar népművészeti tárgyat
is kapott emlékül minden külföldi résztvevő.

Hétfőn, 24-én a Hősök Emlékművét koszorúzták
meg, megható volt egymásmellett Látni a baráti
olasz nemzet kírályának hatalmas koszorúját és mel-
Iette jobbról-balról a testvérnemzetek finn 'és, észt
feliratú koszorúit. Mintegyszimbólumnak érezte mín-
denki, jelképnek. hogy a barátság. és testvériség
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még. messze idegen földön is egymásra találnak,
mert hiszen míndkettö alapja ugyanaz, ami idegen
földeken és mulandó időn át is összeköt: a szerétet.

Innen a Széchenyi-fürdő, majd a fasorí temp-
lom megtekintése következett. Örömmel jegyezhet-
jük meg, hogy vendégeink egyhangú véleménye volt,
hogy ilyen szép templomot régen láttak. A fasori
templomtól autók vitték vendégeinket az Egyetemes
Egyház levéltárába, ahol D. báró Radvánszky Al-
bert egyetemes felügyelő fogadta őket; a fogadtatás
után megtekintették Luther végrendeletének a Ie-
véltár. birtokában levő eredeti kéziratát. Ezután kö-
vétkezett a Parlament megtekintése. ahol Tahy László,
a képviselőház alelnöke üdvözölte őket, majd a
Turáni Társaság rendezett fÜ'gadástés kalauzolta
az egész csoportot a Parlament épületében. Külö-
nösen megragadta és megrázta mindannyiok lelkét
a Magyar Nemzeti Szövetség trianoni kiállításának
szemléletes anyaga és megdöbbentő adatgyűjteménye.

. Délben a Pesti Magyar Egyház adott 'ebédet
északi testvéreink tiszteletére a Pannónia szállá nagy-
termében; az egyházközség Lühnsdorff Luther-képét
adta ajándékul és megemlékezésül. 1/22-kor kezdődőtt
az ebéd; egy óra mulva már indulni kellett volna,
hogya Gyógyfürdő bizottság által felajánlott auto-
buszokon a város megtekintését folytassák, de min-
c}enki annyira jól érezte magát, hogy majdnem négy
ora lett, mire a csoport elindult. Először a királyi
várba vitt az út, onnan pedig a Mátyás templom
és Halászbástya következett. Az autóbuszok innen a
Svábhegyre's a Normara melletí úton Jánoshegyre vitték
a vendégeket. Budapest fekvése mindenkíből elra-
gadtatást váltott ki. Alig hallott még Budapest
annyi lelkesedést, annyi őszinte örömöt külföldi
látogatóktól, mint a mi vendégeinktől, akik lelkese-
désüknek mindenütt fennhangon adtak kifejezést,

A Margitsziget az. alkonyi homályban is úgy
megragadta őket, hogy alig akartak a városba
visszatérni. Este, két csoportra oszlottak, ugyanis
a finneket országuk követe látta vacsorára ven-
dégül, míg az észtek tiszteletére a Budavári Egy-
házközség. és a Mária Dorottya nőegylet rendezett
templomi ünnepélyt, utána pedig szerétetvendégsé-
get. Itt vitéz Mátyásíalvy Erichné és Plachy Gyuláné
fogadták a vendégeket és ajándékoztak 'egy-egy mé-
zeskalács-szívet mindegyiknek. Az ünnepélyen Raha-
magi észt püspök tartott magasröptű előadást.

A konferencía kedden, 25-én reggel a Deák-téri
templomban tartott istentisztelettel kezdődött, ame-
lyen D, Raffay Sándor püspök prédikált és osztott
úrvacsorát. A gyűlés a Ieánygírnnázium . dísztermé-
ben nagy érdeklődés melIett indult meg s arról részletes
tudósítást' jövő számunkban fogunk közölní.

Hozzászólás a .kis egyház-
kerületek" ügyéhez.

A Keresztyén Igazság' 1937. évi 5. számá-
ban »A kis egyházkerületek ügye« cím alatt
aláírás nélkül 'egy cikk látott napvilágot. amely
a, zsinat által legmagasabb fokon és a leg-
bölcsebb módon befejezett kérdést, az egyház-
kerületek ideiglenes. összevonását teszi ismét
vita tárgyává a tiszai egyházkerület megüre-
sedett püspöki székével kapcsolatban.

Mindaddig, míg a tiszai egyházkerület püs-
pökét meg nem választották, a választások
beíolyásmentes tárgyílagossága miatt nem ki-
vantunk e cikkhez hozzászólnf Most azonban,
miután a május 22-éTimegtartott szavazatbontó
bizottsági ülés, megállapította, hogy az egy-
házkerület bizalma óriási szetöbbséggel Dr.

Domján Elek'. mellett nyilvánult meg; idősze-
rűnek tartjuk, hogy, a fent jelzett cikkhez hoz"
zászóljunk.

Az egyházkerületek összevonása tekinteté-
ben hangoztatott takarékossági szempontot il-
letően hivatkozom »A magyarhoni ev, egyház
egyházkerületeinek beosztása történelmi és egy-
házjogi megvílag ításban« c. tanulmányomra,
amelyben részletesen kifejtettem e problémát.
De hivatkozhasunk, főlegj a zsinat tárgyalásaira,
amelyeknek során ez ügyben tartott felszó-
Ialásomban részletesen kifejtettem, hogy a ta-
karékossági szempont nem áll arányban azzal
a hitvédelmi és közjogi veszte s.éggel, amely az
összevonásúltal egyházunkat érné, Hivatkez-
hatu nk Sztranyavszky Sándor dr, egyházke-
rületi felügyelő felszólalására, aki találóan mu-
tatott rá . arra, hogy az összevonás által el-
érni vélt: takarékossági szempont aligha ér-
vényesülne, mert az állam által a püspöki ja-
vadalom .gyanánt nyujtott 500 hold előrelát-
hatólag elveszne s így takarékosságról beszélni
nem lehet. ~ Ezek hatása alatt a zsinat, há-
rom zsinati tag kívételével, ~ belátva az egy-

- házkerületek fontos hitvédelmi jelentőséget, -
a mai beosztás mellett foglalt állást s így
foglaltak állást a teológiai kar zsinati képvi-
selői is, amelynek szerkesztésében a Keresz-
tyén Igazság megjelenik. .

A cikk rámutatott továbbá arra, hogy a
püspöki állás nem az idősebb kornak jaro
»megtiszteltetés«; hanem roppa-nt' súlyú munka,
amelynek terhe alatt még fiatal munkaeró is
összeroppanhat. - A püspöki intézmény tör-
téneti fejlődése is azt igazolja, hogy a püspöki
méltóság és feladat a multban is; rendszerint
idősebb és élettapasztalatokban gazdag, hig-
gadt lelkéezekre esett, kik életükkel bebizonyí-
tották, hogy belcsele és méltóak a püspöki ál-
lásra, értenek a közlgazgatáshoz és a hitélet
irányításában is megállják a helyüket. Az es-
peresi intézmény német elnevezéseca »senior«
pedig egyenesen az 'idősebb korra utal.' Vajjon
akár Geduly, ajkár Raffay püspökök nem valtak-e
díszére magasabb korukban a multban ;Sjelen-
ben 'egyaránt egyházunknak? D. Kovács Sán-
dor püspököt is: 65 éves korában választották
e méltóságra, anélkül, hogy egy szó elhang-
í\Ott volna ily irányban. Miért kell éppe,n.a
tiszai egyházkerülettel kapcsolatban ily ter-
mészetú aggályokat felvetni? Számos eset bi-
zonyítja' hogy' cily helyeken, ahol a, tíataloí«
összeroppantak, éppen az idősebbek birták' a
maguk kiegyensúlyozottságával legjobban a
munka végzését. .

A tiszai egyházkel-ületnek is megvannaik a
maga felelős tényezői, akik felelősségük tuda-
tában mérlégelték, hogy vajjon jelöltjük ren-
delkezik -e a püspöki méltóság és munkakör
attrlbutumaival s hogy állásfoglalásuk kívána-
tos ,és megfelelő volt, mi sem bizonyítja job-
ban,' mint az az óriási szótöbbség, amelyet Dr.
Dómján. Elek'. elnyert. S hogy e bízalom Dr.
Dómján Elekben összpontosult, azt Inem a vé-
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Ietlen, vagy a szükség zerűség hozta magával,
hanem az, hogy Dr. Domján Elek, aki a
teológiának nem tiszteletbeli, hanem tényleges
doktora, irodalmi működést is fejtett ki, az'
egyháznak úgyszólván minden bizottságában
tevékenykedik, teljesen járatos a közígazga-
tásban s így feltétlenül méltó a püspöki szék

, betöltésére, erre a fontos közjogi méltóságra.
Hogy a csonka egyházkerületek fenntar-

tása mennyíre fontos hitvédelmi zempontból,
azt a bukaresti kat. érsekség felállítása eléggé
bizonyítja, Itt sokkal kisebb lélekszámú terüle-
ten állította fel a kat. egyház az érsekséget
éppen a hitvédelmi célok minél erőteljesebb
megvalósítása érdekében. Már pedig ez a fel-
adat az evangélikus egyháznak is elsőrendű
érdeke.

Végül meg kell állapítanunk, hogy egy-
házi. alkotmányunk alaptételeivel és hazai pro-
testáns egyházunk felfogásával teljesen ellen--
tétes és elfogadhatatlan az az álláspont, amely
szerint közegyházunk vezetősége jogosult be-
folyást gyakorolni a püspök személye tekin-
tetében, illetőleg annak személyét kijelölni. A
kat. egyházban a papa küld ki bizto t annak
megállapítására, hogyi.a jelölt méltó-e a püspöki
méltóságra, evangélikus egyházunkban ennek
megvalósítása azonban teljes egyházjogi lehe-
tetlenség. Az egyházkerület tisztában van az-
zal, hogy a püspöki tiszt közegyházi méltóság
s igyekszik arra a legméltóbbat kiválaeztani,
amint ezt a megejtett választás is híven' bizo-
nyítja.

Ha a "jelölé tekintetében olyan kívánal-
makat állapított volna meg a cikk író, hogy
azok a lelkészek, akik esperesek, illetve püs-
pökök akarnak lenni, megválasztásuk előfel-
tételeként bizonyos közigazgatási vizsgát kö-
telesek letenni s csak így lehetnek esperesek,
illetve püspökök, úgy e kérdés szabályozása
igen fontos megoldandó feladata lenne egyhá-
zunknak s nagyban hozzájáruina lelkészeink
tudományos továbbképzéséhez és közigazgatási
szakismereteik gyarapításához. Erre a kérdésre
egyébként alkalomadtán vissza fogunk térni.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a.
lezárt kérdés felvetése nem volt sem időszerű,
sem célszerű gondolat, mivel protestáns egy-
házalkotmányunk szellemével meróben ellen-
kezik' s egyes részei, főleg közegyházunk ve-
zetöségét illető kijelölesi jog tekintetében nem-
csak a tiszai egyházkerületben, hanem más
egyházkerületekben is visszatetszést szültek.

Dr. Bruckner Gy,őző.

Megtépázott igazságok.
Vannak a világnak olyan nagy igazságai,

amiknek állandóan ott kell állniok az emberi
szem előtt, - ámde sokszor feledésbe mennek.
Ez pedig nagy baj, Ilyen igazság az, hogy J é-
zus a bajok és Ieszerelési konferenciák vál-

ságai köst vergődő világ egyetlen orvosszere.
Ez az igazság. De az a baj, hogy az igaz-
ságoknak gyakran nemcsak a íeledés árt, ha-
nem az is, ha túlságosan felfedezik őket. Ha
frázis-okká silányítják csupán, ha úton-útfélen
beszélnek róluk, ha meg nem felelő alkalmak-
kor is ütőkártyává akarják tenni, amitől el-
érzékenyülnek az ernberek és meghatottságuk
könnyein át nem látják meg azt, amit ta-
karnak velük. Mert az igazságokkal {akarni
is lehet: féligazságokat, nemlétező jogokat. És
lehet életlehetőségeket követelni életképtelen
mozgalmak számára.

A keresztyénség igazságai is ezt a »íel-
Iedeztetési kerszake-ot élik áto Politikusok, köz-
életi férfiak serege ontja a nyilatkozatokat,
melyekben hasztalan szélmalom-harcot vivnak
nemlétező mozgalmakkal, vagy riadót fújnak
akkor, amikor már régen késő. És ahelyett,
hogy valamit is elérnének, elrontják azt is,
ami hasznos volna máskor. Ma már éppen
emiatt az egyházi lapok olvasói is szinte ide-
genkedve fogadják, valahányszor ily címet ol-
vasnak: »A keresztyénség és az új pogány-
ság harca«, »Az istentelenség veszedelmei«, stb.,
stb. .. Mert jól tudják, hogy ilyenkor leg-
többször elcsépelt szólamok és rosszul használt,
átlátszó alkalmazások következnek kikapott
idézetekből, félreértett gondolatokból.

De vajjon csodálhatjuk-é ezt, amikor a
körúti sajtó tartja kötelességének a keresz-
tyén világ szemének nyitvatartását a keresz-
tyén világot fenyegető veszedelmek meglátá-
sára? És amikor a jó polgárság, a müvelt
közép osztály még a maza komoly lapjában is
ott találja a Szentírás egyik legszentebb he-
lyéből, a »Mi Atyánkc-ból vett idézet elferdítését,
például egy szellemeskedő gazdasági cikk felett,
amelyik »A mi mindennapi kávénkat add meg
nékünk ma« cím alatt következik a kávé drá-
gulásáról. Nem akarjuk azt mondani ezzel,
hogy ez az oka minden veszedelemnek, de bi-
zonyos az, hogy ott kezdődnek a veszedelmek,
ahol szent dolgokat prof'anizálnak és »azt,
ami. szent, az ebeknek adják«. (Máté 7 :6.)

Igenis vannak veszedelmek, de legtöbb-
ször nem azok, amiket veszedelemnek kiál-
tanak ki. Mert sokkal könnyebb másról be-
szélni, más bajt felnagyítani, mint a sürgős
és fájdalmas mútétet végrehajtani. Bizony ezért
beszélnek gyakran a keresztyénség veszede-
lemben forgásáról Magyarországon is, mert
nem akarnak szemet nyitni más b""jo:k előtt.
Felnagyítják azt, ami nincs, hogy eltakarják
vele azt, ami van és éget,. tüzes. vasnál 1s job-
ban éget. Jó, nem nehéz és meglehetősen fe-
lelősségnélküli dolog istentelen mozgalmakról
beszélni és közös harcra hívni a keresztyén-
séget, mert nem kell azért a reverzális-ügy-
ről szólni. Jól, könnyúszerrel és meglehetősen
felelősség nélkül lehet szélsőséges mozgalmak -
ról beszélni.pedig éppen azért' vannak szélső-
séges mozgalmak, mert égető szociális refor-
mok szükségesek, amikről - nem tudjuk, hogy
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miért - nem szól senki. Es jó beszélni legalább
másról, ha arról nem lehet, amiről kellene.

Vannak igazságok, amelyek égetnek, pe-
dig nem beszélnek róluk és vannak igazságok,
amelyek azért nem égetnek, mert beszélnek
róluk. Jézus igéi mindig égetnek, ha igazán
használják, de örökké vádolnak, ha megha-
misítják azokat. Vajjon attól félnek -e sokan,
hogy az Ige robbant, ha betakarják? Vajjon
ezért beszélik agyon őket? Ezért prof'anizálják ?

»Alci tehát ... ae én beszédeimet hallgatja
és meqtarija, azt én a bölcs emberhez ha-
sonlítom, aki házát kősziklára építette, ... aki
ellenben hallgatj'i((" ... de nem tartja meg,.;.
CI, balga emberhez hasonló, alei házát a fö-
vényre építette ... « (Mt. 7 :24-27.)

K.. A.

A csengőzsinór.
Ma én va,gyole a lelleele »eeetéke,
T'illanyd1'ótf,a a zsoltáros világnale -
Érzem: a szíve le álomtelepéből
Belémömlile a forró imaárani,
.9 lelkeni a. puha, lágy szigeielő ...

-*-
Ilyenkor este meg tisztul ct földgömb,
Most felszárad a vér, a leönny, a sár
J~s felcsengetnek az imále az égbe.
En nem csenqetem a magam imáj'át:
Én összegyü/töle sole millió lelket,
Csendben, titokban, hogy maqulc se tudják -
Az alvó vízből lciseiconi az álmot,
A csend öléből az elrejtett hangot,
A templombói az ottrekedt imákat,
Es bennem fut az ég 'felé az áram,
Amit az alvók seiutelepe [ejleset,
És mégis... m'égis... miéri nem leliettem
11 föld titlwit égbe 7copogó
Morsegépe a csendes éfsz.akának?
Miért nem léhettem a. fekete lellcelc
Bűnáramának villanyvezetéke
Hogy leoeeessem a pokolba mélyen?
Miért nem: lehettem titkos v'illanyóra
il szívfolyosók elrejtett zugrib(m?
0, én. lesnérném a. sóhajt, az átkot,
A könnybe/ulladt őszi éjszakákat,
8 a Leolvasó leeárná az égből
A szenredések sötét áromát.
O, miért nem vagyok a bűnócerin
Sötét vizéből éqbejuio kábel,
Az alvó lelkek szikt'Cttávíl'ója?
Felfogta volna tőlem fent az Isten
Fényes seeretet-antennáioal
A sáros földgömb fehé?" himnuszát.

-*-
Én csak: a szívek vezetéke lettem,
Továbbzengője seűei énekelonek -
T~illanlld1;ótfia (L z,:olt~ros világnak,
S a [ehér lelkek vmaarama
Rajtam keresztül csenget be (LZ égbe.

ifj. v. Zednváry'Szilárd.

Tanítsunk munkaerkölcsöt.
A munkanélküliség problémája égető kér-

dése nemcsak hazánknak, hanem egyházunk-
nak is. Mindennap egyre több a kéregető mun-
leanélküliek száma. A kéregetők között egyre
többen lesznek: a követelődzők.. akiknek a ke-
nyér nem elégséges, egyenesen megszabják,
hogy c ak pénzt fogadnak el. Volt olyan ké-
regető az ajtóm előtt, kinek jó szívvel ke-

_ nyerét akartam adni és így utasított vissza:
Nem vagyok tarisznyáskoldus. kinek a kenyér
kell.

A lelkészi hivatalok lassan álláeközvetítő
hivatalokká alakulnak át. Akarva, nem akarva,
kénytelenek vagyunk a munkanélküliség prob-
lómájával foglalkozni.

A tnunkanélküliséget természetesen egy-
részt a rossz gazdasági viszonyok ereclmé-
nyezték. N em szabad azon ban elfelejtenünk ..
hogy a munka értékelése is téves és hamis
beállításban áll az emberiség- előtt. Az ember
szereti a munkát a könnyebb oldalán rneg-
['ogni. Ha valaki kéregetéssel többet keres,
mint kemény és nehéz munkával, akkor ne
számítsunk arra, hogy ezekből az emberekből
mégegyszer komoly és megbízható munkások
lesznek. Ha valaki köunyebb munkával tud
keresni, akkor nem választja a nehezebb részt.
.:\. kéregetéssel járó megalázkodást gyorsan
megszokják, sőt ma már egyellesen büszkén
kérn ele .

A muuka helyes értékelését az egyházak-
nak is kötelessége tanítani és visszaállítani.
A legtöbb egyházat mulasztás terheli ezen a
téren. Mulasztás terhel minket is. Kell, hogy
a hibát meglássuk és segítsünk rajta. Más
tagjáva lesz hazájának, egyházának. az az
em ber, aki a munka helyes értelmezését, ér-
tékét, . célját ismeri, mint az, aki a munkában
kízárólag és egyedül Isten büntetését nézi.

A munkára való nevelést, általában a
munkaerkölcsre való tanítást elhanyagoltuk.
A mindennapi kenyér kérdése és megszerzése

- nem olyan feladat, melyet álszeméremmel el-
takargathatunk, igenis nehéz feladat, mely-
ben il legfontosabb szerepet a becsületes, Isten
nevében való tisztesseéges munka játssza. Az
a munka semmit nem ér, amelyből hiányzik

. a hitből fakadó és annak erejével bíró akarat.
Helyesen mondta egyik miniszterünk: A

nemzet boldogulása nemcsak vércseppeket, ha-
nem verejtékcseppeket is igényel.

Látszat-munkával, mellyel ma lépten-nyo-
mon találkozunk, csakkártyaváratmt építhe-
tünk. A munka mai értékelésével nem sokra
megyünk. Ezzel csak a reményét vesztett
szegénységüuket szaporíthatjuk.

Egyházunknak megoldásra váró nehéz fel-
adata, hogy Ileámutasson,. feltárja és tanítsa
az Istennek az emberrel való közösségében
a munka jelentőségét, értelmét .és igazi célját.
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A bún ezer és. ezer fronton jelenik meg,
a munka jelentőségének hazug átmázolásával
országokat és egyházakat pusztít. Hódító had-
járatának vessünk gátat, mígnem késő.

Fülöp Dezsü.

Könyvismertetés.
Szántó Róbert: Szeretsz-é engem? Egyházi

és alkalmi beszédek és előadások. Budapest,
1937. 251 oldal.

A legújabbkori teológiai termésben leg-
értékesebb müvek és tanulmányok a homile-
tíkai értekezések. Elmondhatjuk, hogy amilyen
nagyra nőtt egyházunk jelenében a teológia
múvelésének fontossága és ápolása, szinte még
nagyobb öröm megállapítani azt, hogy ma már
vannak nagyszerű emberei a homiletaka el-
méletének, vann~z lelkészek és tanárok, akik
meg tudják írni azt, hogyan kell az igehirdetés
szo lgálatát ellátni. Ez a most naggyá fejlődő
tudomány vissza. fogja adni nagyon sok helyen
az egyháznak azt a lelkét, amelyről eddig .so-
kan azt hitték, hogy ha nem is hallgatásra, de
kis kerületben és kis tömegek előtt való ha-
tásra korlátozódott.

Öröm tudni azt, hogy a horniletikai gya-
korlat. és elmélet programmját hazánkban a
fiatalok ösztönösen megérezték s beszédeiket
már ennek megíelelően adják a hallgató-kö-
zónségnek s öröm látni azt, hogy e kötetben
már régebben elkészült beszédek is sejtetik az
lgehirdetés holnapját.

Egyik buzgó evangéliku.s :könyvkiadó két
évvel ...•ezelőtt egy egyházi beszédgyűjteményt
óhajtott kiadni -a Budapesten szolgáló lelkészek
válogatott beszédeiből s az volt az elgondo-
lása, hogy a fővárosban jellegzetesnek, érté-
kesnek, építőnek, egyháziasnak tartott beszé-
deket megismerje egyházunk lelkészi közvé-
leménye s amennyiben azokat jónak találja,
azokat kövesse.

Vajjon az a lelkész, aki egy igehirdetési
beszédeket tartalmazó könyvet ad ki, milyen.
reményeket táplál könyve felől? Azt gondolja,
hogy beszédeit lelkésztársai utána f9gják mon-
dani? Ana gondol, hogy beszédkészítési mód-
ját fogják követni? Vagy az a valószínűség él
előtte, hogy önmagát mutatja meg: íme é.n
így prédikálok!

Ez az utolsó lehetőség jár egészen kö:Zel
az igazsághoz.

Éppen ezért nagyon felelősségteljes egy
beszédgyűjtemény kiadása, mert nem annyira
a jelenkor fogja tudni igazán méltatni, hanem
az utánunk következő kor, amelyik rendszeres
gondolkodásával maga elé állítja a magyar-
országi evangélikus egyház 1937-es lelki és
teológiai arcát és azzal hasonlítja össze a be-
szédeket, előadásokat és tanulmányokat.

A mai kor gyermeke a következöket ál-
lapítja. meg e kötet beszédeiről: Elmondva, a

magyar nyelvet nagy ékesszólással kezelő lel-
kész meggyőző hatása alatt elemi- erővel ha-
tottak bizonyára; olvasva is. érezzük ezt a ha-
tást. A lelkész rendkivüli gonddal küzd azon,
hogy igehirdetésének ne legyenek ismert. és
megszokott példái, témái és gondolatvezetése.
Egészen egyéni és önálló útakon jár s vállal-
nia kell azt a nagy felelősséget, hogy ebben a
válogatott témakeresésben és folytonosan újat.
mondani akarásban nemcsak önmaga fárad el,
hanem gyülekezete, illetőleg hallgatósága is.
Minden előadása saját személyéri keresztül szü-
letett meg, s túlon túl kidomborodik beszédeiben
a lelkésznek, mint elsőszemélyú szereplönek az
ónje : ezt semmiképpen sem lehet elméletileg
helyeselni, de azt sem, amit könyvében
hibának tartunk/ hogy temetési és esketési be-
szédeinél igen határozottan tünteti fel a te-
metettek és eskettek személyeit.

Meg' vagyok arról' győződve, hogy ez a
beszédgyüjtemény kedves lesz az egyház lai-
kusai és az egyház szolgái előtt. És ahogy
a világiak látják é értékelni fogják a könyv
előnyeit, ugyanazt hangoztatnunk kell nekünk
egyháziaknak is, azzal á megtoldással, hogy
egymásnak ezenfelül azt is meg kell
mondanunk a legnagyobb őszinteséggel, 'hogy
van kifogásunk a könyv némely része ellen.

A könyv "legsikerűltebb fejezete a, nagy-
börzsönyí egyházközségról írott emlékezése,
úgy látszik, a szerző nem ~S tudja. magáról
azt, hogy a történelemhez milyen érzéke van.
J óJ. sikerült beszédei: »Két asszony ÖTöl a
malomban«, »Elő kenyér«, »Miért vagyok evan-
gélikus« és »Savonarola«.

Őszintéll kívánjuk a szerzőnek, hogy uj-
ságszerkesztő tevékenysége után ez a bernutat-
kezása a hazai evangélikus egyhazban sok
örömet szerézzen neki.

*
Keller- Vargha Gyuláné: Mennyei Jelené-

sek Könyve. 2 kötet, 159 oldal és 180 oldal.
Több, mint húsz évvel ezelőtt olvasta.m \

Kellernek akkor közösségi körökben megle-
hetösen olvasott könyvét, amely im most már
magyar nyel ven is. olvasható. Szemfényvesztés-
nek találna bárki, ha az, ismertető húsz év
elötti olvasmánvára visszaemlékezne s ilyen
alapon mondan.a teológiai .vélernényt a műről.
főként azért s ezt határozottan merem állítani,
mert a magyar, fordítás sokkal' jobb, mint a
fordítás alapjául szolgált szöveg.

Személyes élmény, de talán egy gyarló
ember élményén .keresztül is érdekesnek lát-
szó az egyházi nyilvánosság előtt is az, hogy
Keller itt ismertetett könyvének olvasása után
kerültkezembe G. Hauptmann : »Quint Emanuel,
der Narr in Christo Jesu« c. regénye, amely
tartalma ezerint modern apokaliptikus tényt
adott s a háború utolsó éveiben saját szemeim-
mel láttam lelkileg elsatnyult egyszerű emberek
között azt, hogy számukra milyen nagy kér-
dés' a mennyeí jelenések kérdése.



1937. május 30. EVANGELIKtJS ELET 175. oldal.

Az a csodálatos, hogy nyelvünkön olyan
kevés irat van a mennyei jelcnésekről, hogy
úgy moudjam : érthetetlen az, hogy még Ll

hazai kis szekták is tartózkodnak attól, hogy
apokaliptikus irodalmat gyártsanak. Erdekes,
hog'\' azok az Jsmeretten uevű alföldi szekták,
ilfl;'clyck igen gyakran dolgoznak azelőtt vi·
rágzó evangélikus gyülekezetek keretében, [1

magyarországi emberek realitását látva, eleve
tudják, hogy ez az irodalom nálunk nagy hl)'
ilítást nem érhetne el.

S "ezek dacára azt kell mondanom,
hogy a Jelenések könyvével való foglalkozás
mindig aktuális egyházi ée lelki kérdés. Sitt
kell mindjárr azt az előbb elhallgatott meg-
jegyzésemet aláhúznom, hogy ez a magyal'
könyv azért értékes" mert Vargha Gyuláné
vallási egyesületekben való, félévszázados mun-
kálkodása alatt olyan teológiát alakított ki
nemcsak a maga számára, s olyan kánaáni
zamatos és világosan érthető, hittel teljes s
még sem émelygős, megkapo s evangélizáló
erejű magyar nyelvet használ és nyujt olva-
sóinak, amely eltakarja a könyvnek sok helyen
sekelyes és felületen mozgó mondásait. Vesze-
delmes ez a könyv abból a szempontból, mert
a tartalma, és mondanivalója az eschatologia és
a vallási rajongások és egyéni elragadtatások
lehetőségeinek szellentyűit nyithatja fel s pél-
,.lát mutat arra, hogy a képeken és magyara-
zarokon az egyszerű olvasó tovább induljon'
s így letérjen az egyházi tanítás útjáról.

Sajnos, ilyenekért sem a szerzők, sem a
Iordítók nem vállalhatják a felelsőséget. hi-
szen ök egyszerúen arra hivatkoznak, hogy
ők semmi badarságot nem írtak a nagy kérdés-
ről s ebben igazuk is van.

Érdemben a könyről csak annyit, hogy
az bő bibliai illusztrációkkal összeállított szó-
exegezis, amely éppen ezért nem igen lesz
alkalmas arra, hogya Jelenésekből vett
alapigékre való készülés közben fel lehetne
használni, tehát semmÍ esetre sem nevezhető
kommentárnak, de még konkordanoiának sem.
A fordító minden érdemének elismerése mel-
lett sem tudjuk semmiképpen sem megérteni
azt" hogy miért a Czeglédy Biblia- fordítás
szövegét közli. Ha a fordító nem tudta, 'tud-
hatta volna a közössége azt, hogy melyik uj-
szövetségí fordítás kedves a hazai prdtestan-
tizmusnak és tudhatta volna azt is, hogy a
most kiadásra kerülő revideált Újszövetség
alapjául semmiképpen és semily-en formában
sem vétetik alapul a neveeett .Iordítás.

Nagy örömmel jegyezzük fel, hogy a
Febé-nyomda munkája elsőrendű s ezzel a
munkával megbizonyította azt, hogy rendkí-
vüli gondosságot igénylő művek kínyomtatá-
sára kiválóanalkalmas. G. L.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
giakban szűkölködö protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők.

Nem hagyhatom ,sza nélkül.
Fabinyi pénzügyminiszter két éven belül 1000

új iskolát akar építeni és 1300 tanítói állást 5zer--
vezni. Miként és hol helyezzük el folyton szaporadó
állásnélküli segédlelkészeinket. kik hivatva volnának
a bolsevizmus és a hitetlenség elleni harcban az
egyháznak és államnak a szórvány tengerben. is se-
gítségére jönni? Igazán aktuális volna a lelkészi fi-
zetések összpontosítása és a fizetési 'fokozatok meg-
állapítása! A választási visszaélés miatt pedig nagy
áldás volna, ha a lelkészeket és tanítókat az 'egyes
megüresedő állásokra bizonyos rendszer szerrnt, egy
ÍJat évenkint változó bizottság nevezne ki.

*A tanítók minősítési táblázatai kiállításánál sok
kellemetlenség volt és .van. A világi s az egyházi
hatóságok nem egyöntetűen intézkedtek. A min. táb-
lázatot az egyeterni nyomdaból megrendeltük 5 3
példányban kiállítva, .a kir. tanfelügyelőhöz szállítot-
tuk az összes mellékletekkel 'együtt, az nem fogadta
el avval, hogy az egyházi hatóság fog intézkedni,
Az egyházi hatóság ezután újabb táblázatokat
rendelt s küldetett részünkre s más határidőt ál-
lapított meg. Kérdem, ha a középiskolák igazgatói
az okmányok alapján a min. táblázatolkat hitelesítik,
miért nem bíznak meg a lelkészekben. mint iskolai
elnökökben is és mírevaló a sok mellékletet az es-
pereshez .beküldeni sannyi portóköltséget csinálni?
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI l-SŐ VASÁRNAP
1. kinos 4:16-21.

Az lsten seeretei, de a szeretet nem isten,
Ezért a szereiet nem emberi tulajdonság, hanem
lsten adománya. Csak Jézusban muiaija meg maqát
és fedi fel lényegét, meqmutatua azt, hogy nem akar
equedüi lenni önmagáért, hanem másokért akar len-
ni. Ezért mutatja meg maqáiés ezért csak az az igazi
szeretet, amelyikben (lj! ember kilép önmagából, meg-
seűnik csak a magáé lernn-i és mÚfwké lesz, mások-
ért lesz.

Ha tehát az lsten: seereiet, ha ez a valósága,
lényege, akkor csak úgy lehetűnk vele, közösségb(Jn,
ha szeretjük ot. Attól, aki seereti Ot, nem köve!tel
tetteket, hanem csak felfigyelést, hallgatást,. enge-
deimeskedést, Ha enqedelmeskedűnk, választ nyer
szereietünk az o, ezeretetére. Szerethetünk, mert
O előbb ezereteii,

ls/ént azonban nem tudjak közvetlenül szerettü.
Mertnincsen láthatóan, seeméluesen .melleiiűnk, ve-
lünk. Pe,dig az ifIazi szeretet tevékeny és cselekvő,
nem csupán ualamijéle érzelg,ősség. Igy tehát csak
akkor igazi a szeretet, ha. megvalósul a felebaráti
szereietben, Aki Istent szereti, ezeretetet fel(j,barát-
ján, testvérén, mini lsten gyermekén mutatja meg.
Oe aki nem szeret,aki nem seereii azt, akit lát.
nem szeretheti Istent sem, akit nem lát!

Az igazi ezeretet tehát meg akarja btzonuitan!
magát, azért cselekseik, Nem félelemblől, nem ér-
demszereésböl, hanern hogy megmutassa: szereilek
Uram! Mert Te adtad belém a szereieiet, Te sze-
rettél előbb, én csak követlek! »Es nekünk az .(] pa-
rancsolatunk van Tőle, hogy aki szereti az Istent.
ezeresse testvérét ist«

- II Barlapest-Rnqgalföld-I templom ünnepélyes
alapkőletétele június 20-ándélután 5 órakor lesz.

- Győr .. A 'város törvényhatósága D. Kapi Béla
püspököt örökös tagj-ává választotta.
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- Imaházavatás Jászberényben. Jászberényben
pünkösd másodnapján avatta fel az evangélikus ima-
házat Dr. Domján Elek püspökhelyettes. akit az ima-
ház bejáratánál Alexander Imre alispán, a szolnoki
missziói egyházközség felügyelője. üdvözölt, majd
Stromp István fiókegyházközségi gondnek átnyuj-
totta az imaház kulkcsát. Dr. Damján Elek püspök-
helyettes az imaházat, mely templomnak is beillik
(hiszen tornya is van), átadta rendeltetésének, külön
is megáldva az új úrvacsorai edényeket, melyekkel
a soproni helyi gyámintézet és a szolnoki nők aján-
dékozták meg a fiókegyházközséget. A szószéki szel-
gálatot Dr. Vetö Lajos, a missziói körzet lelkésze
végezte. Az ünnepi közgyűlésen az elnöklő Alexander
fm re rnéltatta az újonnan épült imaház [elentöségét.
Dr. Domjan Elek az üdvözlésekre válaszolt.' Dr.
Vetö Laj 0iS részletesen ismertette az imaházépítés
történetér, kiemelve, hogya jászberényi fiókegy-
házközség alig három éve alakult meg, az imaházépítő
mozgalorn pedig rníndössze másféléves. Stromp István
gondnek az építkezés zárszámadását ismertette.

- Presbiteri konferencia. A budapesti evangélikus
egyházmegye presbiterel június hó 2-án a Ill. kerületi
(óbudai) egyházközségben presbiteri konferenciát tar-
tanak. A konferencia programmja: délelőtt 9 órakor
a Ill. Selrneci-u. 1. sz. a. templomban istentisztelet
úrvacsoraosztással. utána konferencia a következö
sorrendben. Megnyitás, üdvözlések. - A lutherániz-
mus világhelyzete. Előadó: Dr. Sólyom Jenő. - Az
evangélikus egyház helyzete Németországban. Előadó:
Sehelz László. - Az egyházközségi bíráskodás ról.
Előadó: Dr. Borostyánköi László, - Az oxfordi
mozgalom .birálata, Előadó: Danhauser Lá:szló. -
Azegyháztársadalmi egyesületek jelentősége a gyü-
lekezeti életben. Előadó: Dr. Seholtz Oszkár.

- Brennbergbánya. A brennbergí bányatelepen 99
lélekből álló szörványgyülekezet küzködik nagy római
katolikus többség között. Néhány éve a római egyház
az evangélikusokat kizárta a haranghasználatból. Az
evangélikusok példás áldozatkészséggel, lelkes össze-
fogással és jótékony intézmények felkaroló segítsé-
gével rövid idő alatt kb. 3'000 pot gyüjtöttek, termés-
köböl haranglábat építettek és két harangot szeréz-
tek. Május l1-én volt a toronyszerű harangláb és
a harangok felszentelése közelről és távolról egybe-
sereglett hittestvérek hatalmas gyülekezetének je-
lenlétében. A felszentelést D. Kapi Béla püspök vé-
gezte, aki avatóbeszédében a 107. zsoltár alapján
a pusztában vándorló embereket bűnbánat útj án
mennyei Atyjukhoz hazahívogató és örök boldogsá-
got igérő harangokról beszélt. Az oltári szelgálatot
Scholtz ödön esperes tartotta. Ziermann Lajos egye-
temes G. A. gyámintézeti elnök prédikált. Breuer
György egyházközségi felügyelő, h. bányaigazgató a
harangbeszerzés és a haranglábépítés történetét is-
mertette. Az ünnepség után negyedóráig azok em-
lékére kondultak meg az új harangok, akiket a római
egyház türelmetlensége miatt harangszó- nélkül kel-
lett utolsó útjukra kísémí.

- Töltéstava. Anagybarátfalui gyülekezethez
tartozó WItéstavai evangélikusok szórványolíárt sze-
reztek be, melyet pünkösd hétfőn avatott fel' Kiss
Samu lelkész. Az oltár beszerzése körül különösen
Dorner Lajos családja fejtett ki buzgóságot és ál-
dozatkészséget. Eőry Sándor és felesége oltári gyer-
tyatartókat, Richter Viola pedig asztal- és oltárterítőt
adományoztak.

- II Wehr und Waffe, Fegyver észpajzs címú
UJ német nyelvú evangélikus egyházi lap szer-
kesztöbizottsága a következő. Szerkesztő : Né-
meth Károly. Munkatársak: Beyer Pál,
Broschko G. Adolf, Budaker Oszkár, Gráf
Samu, Grieszháber Henrik, Kuthy Dezső,
Neubauer János, Dr. Schlitt Gyula, Schmidt
János, Weltler Rezső,' Wolf Lajos.

- Vanyarc. Az 'egyházközség felügyelőjévé egy-
hangúlag Dr. Csővári Kálmán, sziráki járási kör or-
vost, Kétbodony elhunyt lelkészének a fiát, ellenőrnek
Tuskan Pált választotta meg. A lelkész indítványára
ezentúl minden magyar-nyelvű istentisztelet a him-
nusszal végződik. Az egyházközségnek a f. évben
17.623 pengő szükségletröl kell gondoskodnia, amel-
lett a paróchiának új onnan való felépítése is égetően
szükséges és sürgős, miután a jelenlegi lakhatatlan.
- - Adomány. Május hó 4-én ünnepelte Bér, nóg-
rádmegvei !,Özség lelkipásztorának, Mihalovics Samu
csperesnek 40 éves szclgálatí jubileumát. Az Jn-
nepi ebéden Schultz Aladárné, bánki lelkészné fel-
szólítására gyűjtést rendeztek a Protestáns Országos
Árvaház javára. A megjelent vendégekés a hely-
beli hívek szivesen áldoztak a nemes célra, úgy hogy
50 pengő gyült össze az árvák javára.

- Felvétel a Diákok Házába. A Diákok Háza
egyetemi és főiskolai diákotthon barátságos, meleg
otthont nyujt a fővárosban tanuló diákságnak. Az
1-4 személyes szobákon kívül társalgo, tanulószoba,
tornaterem, stb. áJiJ a lakók rendel kezesére. Hözponti
fűtés, kád- és zuhanyfürdő. A szob;ák ára havonként
9-20 p,engőig, amely összeghez minimális fűtési és
fürdési díj járul. Felvételi kérvényeket július végéig
kell beadni. Részletes tájékoztatót szívesen küld az
intézet vezetösége.? Budapest, VII. Hársta-u. 59-b.

- lIz lIszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,
az ország egyetlen evang. polgári leányiskolája, a
páratlanul szép fekvésű, 3 holdas parkkal körülvett,
br. Pndmaniczky kastélyban van s családias szel-
lemben nevel. Az 1937-38. iskolai évre az ellátási
díj havi 50 P. Kellő számú jelentkezes esetén ház-
tartási tanfolyamát is megnyitja. Felveszi interná-
tusába a helybeli fiúgimnáziumba bejárá. leánytanuló-
kat is. Tájékozta.tást nyújt SlZ igazgatóság.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKEROLETEK JÓLéTIEGYESOLETET?f
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesűlet«-
útján gondoskodik. Egyházi : érdek ís a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívj a fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesülétre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

autó, szállítmány és jégbíztosításokat,
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Haio-u- 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, rSzékesfehérvár, Szombathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbízottal vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK-' LAsZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, haranqi elszerelés- és haranq-
lábgyár, Budapest, VI., Petneháeu-utoa 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel kitűntetuet

Magya" Könyvnap
1937. június 1., 2. és 3•.
Könyvnapi könyvek jegyzekét kész
séggel küld és rendelést kér

Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX.,
Ferenc-körút 19-21.

Scholie

----------_.,"~._-----==-.---------------ékszer, aranu, ezüst óra,
egyházi kegyszerek
e legolcsóbb napi áron

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

Alapttoa: 1867.
Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi Nyomda, Budapest, VIL, Damjanich-u 28fb. - F.:' Farkas L.


