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BÉKESSÉGKERESÉS.
Nemzeti összef'ogásról, felekezeti békéről

beszél ma annyi ember. Nálunk, evangélikus
oldalon js, a másikon is. Valóban szép cím
újságok hasábjain, ámde ez a unegvalósulástól
ma is olyan mcssze van, mint. a leszerelési kou-
Ierencia a leszereléstöl. Mondjuk meg őssintén,
a legtöbb embemek már borzongása vall tőle
és a legtöbb látja, hogy nem más az egész
mint a parton szaladgálók megállapítása ct
segítségért kiáltozó fuldoklóról : meg kell men-
teni. Az a bizonyos nagy magyar félbehagyás
látszik meg itt is, mint annyi más dolognal.
Megelégszenek azzal, hogy beszélnek róla.

Valahányszor a nemzeti közvélemény a
katolikus egyházat is nyilt .állásfoglalásra
kényszeríti, hallani szoktuk azt a kívánságot:
tessék a poteetánsoknak kezdeni. És ilyenkor
eszembe jut a régi állatmese, amikor az erdőben
elhatározták a vadak, hogy békét kötnek. Ki-
mondották, hogy az, első békekötés a farkas
és a bárány között legyen. A bárány reszketve
közeledett a farka hoz ée nyujtotta felé az
első lábát, de az rosszindulatúan így kiáltott
fel: legyetek tanuim, hogymost is fenyeget
- Valahányszor mi közeledünk, mindig van

.kifogásolni való. Valahányszor onnan közeled-
nek, mindig annyit. kívánnak, hogy az élet-
lehetőségünket veszélyeztetik. És mégis mindig
minket kiáltanak ki békebontónak, lázítónak
Pedig, hogy Sztranyavszky Sándor orosházi
beszédének egy részét idézzem: »Mi magyar
protestánsok s evangélikusok, mindenkivel
szemben megadjuk a tiszteletet, mindenki szá-
mára vszeretetet előlegezünk. Csak ott óvako-
dunk, védekezűnkés ha kell, csak ott és .ajklmr
támadunk, ahol és amikor másoknak irántunk
tanusított magatartása óvakodásra int) véde-

kezésre kényszerít, vagy éppen világunk és
magunk védelme támadásra késztet,« Mí soha
senkitől Hem kívántunk, nem is ké-rünk és
soha ne11''1is fogunk követelni más elbánást
és egyéb bánásmódot, mint azt, amí az orseá
gos törvényekben lefektetett jogaink alapján
jár nekünk. De ami megillet, igenis követeljük,
azok mellett megmaradunk: és azokból soha
egy vonalnyit sem engedünk.

De ha ezeknek hangot merünk 'adni, vaj-
jon miért leszünk támadó féllé? Vagy ha vala-
kit megtámadnak és el akarják venni tőle azt,
ami nála van és ő védekezik. el lehet-e ítélni
azért. mert a tulajdonát védi '1 Mi pedig so-
hasem akartunk mást, mint azt, hogy hagy-
[anak bennünket békén élni, jogainkban é-s tőr
vénycink alapján. Nem szolgasorban és nem
.kegyelemképpen odalökött parányi engedmé-
nyekkel boldoggá téve és hallgatásra kénysze-
rítve, hanern mint az ifjabb testvér az idősebb
rnellett, a nagyságra kisebbet a nagyobb mel-
lett, mert hiszen az bizonyos', hogy Isten előtt
sincsen más joga egy keresztyén felekezetnek
sem. Vagyís ugyanaz a joga, a kegyelemnek
ugyanaz a mértéke, Sokat eltúrtünk az év-
századok folyamán és a jelen időkben is, de ez
sohasem jelent mást, mint azt, hogy a mi
Urunkat, a Jézus Krisetust igyekszünk híven
követni, Ezért a Igya;kori hallgatásunk nem
gyá vaság, hanem békességkeresés, testvéri
jobbunk sohasern fenyeget, hanem kinyújtva vár
arra, hogy valaki egyszer már ne lökje félre,
hanem ragadja meg és szorítsa meg igaz meg-
becsüléssei és szeretettel, mint ahogy mi vár-
juk. De amíg ilyen tetté nem lesz a sok beszéd,
addig nincsen értelme a sok beszédnek.

·K.P.
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A finn evangélikus egyház
lelki arca.

Mannermaa J. A. oului püspök előadása
a finn-ugor lelkészgyűlésen. Budapest, 1937.

Lehet beszélni az egyes keresztyén ember lelki
arcáról. Az arc a lélek tükre, a lelki élet kifelé
látszó fele. Ugyanígy lehet beszélni az egyháznak is
a lelki arcáról: amilyen vonásai a lelki életé-
nek mutatkoznak az egyház életében és működé-
sében, olyan az egyház lelki arca.

Minden nép népegyedet alkot a maga sajátsa-
gaival, jó és rossz tulajdonságaival. Aszerint, hogy
a nép által lakott országban milyen természeti viszo-
nyok uralkodnak, meg aszerint, hogy milyenek voltak a
történeti körülmények életében s más népekhez
való viszonyában, aszerint alakul a néplélek. vagyis
a nép sajátos gondolkodás-és érzésmódja. Igy
alakul ki a nemzet arca, a nemzet kifelé mutatkozó
saj átossága. .

Ugyanezen körülményektől függöen kapja a nép-
egyház is a maga különös lelki arcát. Isten a ,népek-
nek meghatározott időket és települési határokat
rendelt, hogy 'keressék Istent. (Csel. 17 :26, 27.) Isten
Lelke minden népet hatása alá akar vonni, hogy azok
megtalálják Istent. Jézus megparancsolta, hogy te-
gyenek tanítványává nemcsak mínden egyes embert,
hanem minden népet is. (Máté 28:19, 20-) Mikor a
nép a maga egészében kerül az evangélium hir-
detése által Isten Lelkének hatása alá, akkor a nép-
ben népegyház jön létre, amely a népnek nevelője
Isten országára. A népegyházban Isten Lelke és
a néplélek jönnek érintkezésbe egymással. Isten Lelke
azokat a jó erőket, amik a népben aa Ő hatása követ-
kezetében alakulnak ki, nevelés alá 'és a maga szol-
gálatába akarja fogni és a népet meg akarja
szabadítani nemzeti bűneitől. Igy a nép egyházban
a keresztyélllségnek 'egy olyan típusa születik meg,
mely ép arra a népre jellemző. Abból, hogy ez
miképpen hat és "lesz láthatóvá, alakul ki a nép-
egyház lelki arca, '

Az a feladatom. hogy próbáljam meg felvázolni
a finn evangélikus-lutheránus népegyház lelki ar-

cának fő vonásait, amennyire az rövid elöadásban
lehetséges. Megkísérlem a képet vonásról-vonásra
visszavezetni azokra a tényezőkre, amelyek hatása-
képpen az rnegszületett,

A pogány időkből indulunk ki. A pogány val-
lás, melyet őseink, a még szétszórtan élő finn tör-
zsek, évezredeken át gyakoroltak, míelött időszámí-
tásunk elsőévezredének második felében Finnor-
szágban letelepedtek, a samánizrnus volt. Az önkivü-
letbe esett sámánok azt hitték, hogy extázisukban
a láthatatlan világgal jutnak érintkezésbe és onnan
olyan üzeneteket nyernek, amelyek mások elől el
vannak rejtve. Gazdag, ösrégi, részben pogány kor-
ból öröklött népköltészetünk, mindenek előtt nem-
zeti eposzunk, a Kalevala mutatja, hogy aszó
erejébe, külőnösen a varázs-szoba vetett hit igen
nagy volt. Ezeknek az évezredekig uralkodó felfogá-
soknak megvannak még ma is a nyomaib népünk
lelkében. Két vonást említek meg csupán: az egyik
a vallásos extáziera való hajlam. Vallási mozgal-
maink, melyekrőlkésöbben lesz szó s amelyeknek
hatása a lehető legáldásosabb volt, megindulásukker
bőségesen mutattak ~xtatiklis vonásokat: önkívületbe
jutást és álomban prédikálást. A legtöbb ilyen moz-
galomból elmaradtak e {vonások, amint a mozgalmak
állandókká és [ózanabbakká .lettek. Ezek az extati-
.kus vonások azonban nem semmisítették meg az Isten
Lelkének hatását. A másik vonás: a szó (az Ige) ,
erejébe vetett hit. A finn népnek már eleve mély
hajlama volt az Ige vallásához, a lutheránizmushoz.
Meg fogjuk látni, hogy Isten Lelke és a finn nép
lelke .az Ige hatására igazában éppen a lutherániz-
musban találkoztak. 1

Mikor ősapáink Finnországba érkeztek, ez a föld
művelésés harcok árán lett hazánkká. Sem a ter-
mészet, sem a történelem nem kényeztette el né-
pünket. Az éghajlat kemény, a természet zord. En-
nek a földnek megművelés! munkája nehezebb, mint
azt a délibb vidékek lakój a el tudj a képzelni. Meg-
élhetést a föld adott, de nem ingyen. Ebből nyerte
népünk s vele egyházunk lelki alapszínét : vallásos
életünk sokkal inkább komoly és elmély edő, míru
derüs és eleven; befelé fordult, inkább elmélkedésre,
mint külsöségskre irányuló. A megélhetés nehézsége
elmélyítette az életszernléletet: a saját erőnk elég-
telenségének megtapasztalása a szíveket Isten felé
irányította és erősítette a vallásos szellemet. A finn
nép alapjában mélyen vallásos, annyira, hogy a me-
dern materialista társadalmi mozgalmak is vallás-
pótlékokká igyekeznek nálunk lermíi s a vallásos hit,
sőt a vakbuzgó 'hit természetet veszik fel.

A nagy őserdők szabad világa a népben mély
szabadság utáni vágyat fejlesztett ki, amely érezhető
mind az egyháznak, minldía nemzetnek életében. Finn-
országban: sohasem volt társadalmi rabszolgaság, sem
pedig leigázó pap uralom.

Mind egyházunknak. mind népünknek sokat je-
lentett, hogy országunk partjait nyugaton és délen
tenger mossa. Nyugat és dél felé az út mindig
nyitva volt a kereskedelem előtt éppúgy, mint a
szellemi és vallásos mozgalmak előtt.

Ennyit említek meg a természetnek egyházunk
lelki arcára gyakorolt hatásáról,

Most pedig néhány vonást történelmünkből. A
12. században kelet és nyugat államai sorsot vetettek
a finn törzsek JÖVŐjére. Az öreg, világot bíró Róma
összeomlása után két hatalmas áradat indult meg on-
nan észak felé, egyik keletnek, másik nyugatnak,
Fontosak ezek rnínd a művelődés, mind a Vallas
szempontjából. A keíen aramlat Bízáneon és a szláv
világon, a mai Oroszországon át vonult; a nyugati
áramlat Nyugat-Európán és Skandinávián keresztül.
EZ/ek az áramlatok akkor is, azután is Finnország-
ban találkoztak. A nyugati áramlat győzött, mikor
népünk Svédországgal egyesült. Ez állandó fejlődést
jelentett a világosság és szabadság felé; a keleti
áramlat győzelme a felé az elnyomult és sötét állapot
felé jelentett volna fejlődést, amelynek eredménye
a mai Oroszország. Ez a döntés és ennek sok
következménye évszázadokon keresztül nyomokat
hagyott a finn egyház lelki arcán.

A keresztyén 'egyház nyugati formában lett sók
évszázadokon keresztül 'népünk lelki és szellemi
nevelője.

A keresztyénség hatásának kezdetén Firmor-
szágban csak különálló törzsek éltek. Az egyház a
maga részéről a lehető legerősebb egyesítő munkát
végezte köztük: ahogy terjedt az egyház hatása, úgy
olvadtak össze a törzsek néppé. Elkészült az alapja
az egységes népegyháznak. Az, egységes fejlődés
nagyon jellemző népünkre és hatása kiterjed egész
napjainkig. A finn nép a legegységesebben evangé-
likus nép a világon; oly szilárd ennek az egyháznak
az összetartozásérzete, hogy csak míntegy két szá-
zaléka népünknek él manapság ai egyházon kívül,
holott teljes vallás- és vallástalanság-szabadság van
s az utóbbihoz hozzátartozik az egyházi adózástól
való mentesség is; mégis az egyházból való ki-
téresex csökkenő irányt mutatnak.

Kelet. felé a lelki határ a középkor folyamán
egyre élesebb lett. Háborúk és törzskűzdelmek dúl-
tak századokon áto Kevés nép vesztett oly sok vért,
mint a finn. Az ellenség míndig keletről jött s ez
növelte a finn és orosz hit közötti válaszfalat is.
Ez a jövő szempontjából a lehető legjelentőségtel-
jesebb. Az orosz egyház az elnyomás szolgálatá-
ban állott. Lutheri egyházunk tehát egyben a nem-
zetnek is prállója lett a keleti veszedelem ellen,
Ez mélyítette a népnek 'egyháza jelentőségéhez fű-
zött tudatát. Ez ismét egy kítörölhetetlen vonást
rajzolt népegyházunk arcára, A nemzet ügye és az
egyház ügy,e egy és ugyanaz. Ez még két évtizeddel
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ezelőtt szabadságharcunkban is igen nagy jelentő-
ségű volt. Ennek a harcnak szerenesés bevégzésében
egyházunknak a lehető legfontosabb szerepe volt.
Egyházunkból valóban nép egyház lett.

Az egyház lett már a középkorban a műveltség-.
nek a legfontosabb tényezője. Az ablakok állandóan
a világosság országai felé, nyugatnak' és délnek voltak
nyitva. A xözépkorban a finn ifjak külföldi egyete-
mekre jártak, főleg Nérriet- és Franciaországba. Ott
olyan tudomanyos értékekre tettek szert, amelyeket
azután gyümöícsöztethettek egyházunk és népünk
szolgálatában, Meg a párisi egyetem rektora is volt
a középkorban egyszer finn ember. Elsősorban a
pÜSpOKOK manattan el ezeket az írjakat a tudomány,
útján, c.gynaz es nepműveiés szövetseget kötottek ,
amely nosszu iuön at tartott, Az egynáz volt ne-
punu erso ieívuagosuója, Mikor azu.an a 1!J. sza-
zaaban orszagunaoan ervényre 'jutott az általános
és kotelezo nepokratas, a reisobb nepískola az ~gy-
haz munxaja a.tar elen általanos oívasnitucas alapjan
epitnerett covabo ; konyv mmuen nazoan VOlt.

említettem a püspököket. Az ő működésük alap-
vető jerentosegüve ~etL a 'nepnex. a j ovenoo tuggetien-
ségre vaio auando neveiéseoen IS. ovedország messze
voit, a Klraly idegen. r mnoiszag gyakran volt el-
hanyagolt natárviue«. Az arrsz cok.atáx elnyomták
a nepei. A nazai }JU:;pÖKOK, aKIK KOZÚLsok a nemzet
Iegiuvátóbbjai köze tartozott, ha rormauag nem is,
bízonyos texinteinen ienyegueg meglis a natatomnak
itthom xépviseroi, sot uraikouox voitak, kikre a nep
bízarommai teximett. t:: tekmeetben is az egyház lett
a nnn nep neverője az orsulo nemzeti eietre, az
eljovendo szabausagra es ruggetienségre.

t\.Olost,or a közepkorban r i..nországban míndössze
6 VOlt, ebböí egy apácasolostor. ezek a közvetlen
környezetúkben terjesztettek a röidmüveíést es 001-
gazlll tudást. voltak ISkOláK is a koíostorokkal kap-
csolatban, csakhogy ezekben természetesen mellőztek
az anyanyeívet. 1\ koiostorok hatása nem terjedt
különősebcen messzire a ritkalakosságú országoari.

Ilyen lelki vonásokat kapott nepegynázunk a
középkorban. JJe akkor még aromai katonsus egyház
uralma loejen lsten Lenoe és a finn nep lelke rné-
lyebben nem találkozott egymaSsal. Az egyház in-
kább a műveltseg erejével, mint a hit erejével hatott,
A reformácio Finnországban nem is járt szakadással:
a népből nem támadt a régi vallásnak védelmezője,
harc a régi és új között Finnország talaján nem
volt, A változás igen békésen ment végne. A firun
középkori római katolikus és az azt követö lutheri
egyház nem is két külön egyház, hanem egy és
ugyanaz. Az evangélikus egynázban a római ka-
tolikus egyház folytatta müködését a reformáció
után megtisztított formában.

Hogy a keresztyénség hitbeli erővé mélyülhes-
sen, abban igen fontos jelentősége volt annak, hogy
a nép nyelv irodalmi nyelvvé iés az igehirdetés nyel-
véve emelkedett. A nép gyermeke Agricola Mihály,
Wittenbergben Luther lábainál ült és azután püspök
lett Finnországban. Kiadta finn nyelven több más
munkája mellett az egész Ujtestamentumot és az
Otestamentumegy részét. Igy rakta le a finn egyház
munkája a finn irodalmi nyelv alapjait. A megtiszti-
tott evangéliumi Ige anyanyelven kezdett hangzani az
összes finnországi templomokban. Az evangélikus
egyházi ének épúgy meghonosodott a templomokban,
mint az otthonokban. Egyházunk arca lelkivé lett.

A reformációt követő 'orthodoxia kora ugyan-
csak fontos a finn egyház lelki arcának maivá ala-
kításában. Megkezdődött a legerőteljesebb egyházi
nép oktatás. Az olvasnitudás és a hittanismeret még
a fontosabb állampolgári jogoknak is feltételévé vált.
A kor általános szellemének megfelelöen az esz-
közők gyakran kemények voltak, de az összhatás el-
ismerésre méltó. Az evangélikus egyház és a világi
társadalom rnindebben vállvetve működött. ÉS itt
érkezünk el egy olyan ponthoz, ami jellemző né-
pünk .viszonyaira: az állam és az egyház, a nép

közös életére leginkább ható két fontos tényező.
országunkban sohasem állott szemben egymással és
sohasem állott idegenül egymás mellett. A közös
munka termékeny volt. E közös munka folyománya-
képpen került az egyház munkái közé az orthodoxia
idején' s még sokkal később is, sok olyan
teendő. ami a legutóbbi időkben különleges ténye-
zők feladatává lett. Igy évszázadokon át az egyház
teendője volt a szegények és nyomorultak gondo-
zása. Ily módon a szociális segítőszolgálat, amit ke-
resztyén szempontból 'igen fontosnak vallunk, megho-
nosodott az egyház rnűködése nyomán népünk kö-
rében. A 'keresztyén segítés fontossága így kétség-
telenul sokkal jenban meggyökerezett a nep között,
mint ahogy máskülönben történt volna. Még ma
is egyre tart az állam es egyház együttes műkodese
SOK területen, kétsegteienül nepunk javara. ez együtt-
mükoués Iegrontosann ágai ezek: az állami rsaolák
nítvauasos, evangeiísus varlasoktatást adnak; az egy-
házi esketés egymagában is ervenyesnek elismert
es ez .van majunem kizárólag használatban; s az
állam az egyetemen evangéltaus hittudományi kart
tart fenn.

Hogy a lutheri egyház működése mélyre hatott
a nép lelkében, az az 1600-as évek végétől kezdve
lett nyilvánvalóvá, amikor erőteljes vallási mozgal-
mak kezdődtek, amilyenek azután egyházunkban
auandoan voltau s melyeknek jelentőségét az egy-
ház eleteben nem ertekelnetjüx eleg nagyra. r-i-
gyelmen kivüí hagyjuk itt az extatikus vonásokat,
ameryexre már e1OuO utaltunk. Hogf,y; a vallási mozgai-
max kuionosen aezuetnen gyakran léptek fel os-
torral es rteiettet a névleges Keresztyenséggel es
a gyülekezetek ielkueg naiort anapotavar szemben,
aZUH rnncs mrt CSOOáIKOZlll; azonban rendesen úgy
rorcuit a dotog, nogy e vallási mozgalmak minu-
egyrse megtermekenynette es megelevenítette eppen
annak a nepegynaznak az életét, amelyből kiindultak.
Nagy, áldásara volt az egyhaznak és nemzetnek, hogy:
ezen a mozgalmak mmo nüségesen megmaradtak
az egyház kebeleben. r-ígyeiemre mélto .pontja e
mozgarrnax hatásának, hogy az egyház világi eleme,
a nep legmélyebb retegéíg, eredményes vallásos ön-
tevé!'enysegre nevelkeuett altaluk. Sot az egyik ilyen
vallást mozgalorn legnagyobb hatású vezeto férfia,
Ruotsalaínen Pál, parasztember volt, aki jól tudott
ugyan olvasni, de már írni nem. Figyelembe kell
venni országunk ritka települését, a gyülenezetnek
ebből eredo igen nagy kiterjedését .és a nagy tá-
volságokat is. da a Ieucí .munxa idők hosszú során át
kizarorag a papság kezében lett volna, kénytelen
lett volna felszínes maradni. Hogy világi 'erők állot-
tak bőségesen munkába, igehirdetés terén épúgy,
mmt a lelkigondozásban, ez felbecsülhetetlenül ei-
mélyítette a lelki életet egyházunkban. Voltak korok
és esetek, amikor a hivatalos 'egyház és a vallási
mozgaimak között feszültség volt és el kell ismerni,
hogy hibák es egyoldalúságok voltak a vallási moz-
gannak területén is - hiszen ez emberi dolog -
ue egyre világosabban megértik mindkét részről
mind a vallási mozgalmaknak, mind az egyetemes
népegyháznak nagy jelentőségét.

Ez ébredési mozgalmak által a nép, mondhatjuk '
bizonyságo! tett amellett a munka mellett, amelyet
egyhaza vegzett. E mozgalmak leginkább a 19. szá-
zad első felében virágzottak. Külonös isteni vezetés
nyilvánul meg abban, hogy országunk különböző ré-
szein egymástól függetlenül egyidőben támadtak ha-
talmas lelki megmozdulások, amelyek széles körben
terjedtek el és még egyre élnek. Észre lehet venni,
hogy ezek a mozgalmak kiegészitlk egymást. Az
egyik közülük a hangsúlyt komoly életújulásra he-
Iyezi, a másik az Isten kiérdemelhetetlen kegyelmében
Jézus Krísztus által bízó szabad hitre, a harmadik
a megszentelődésre és az imádság gyakorlására, a
a negyedik a gyülekezeti közösségre és az abban
történŐbűnvallásra. E mozgalmak nem míndjg ér-
tették meg. egymást teljesen, de azt kell mondanunk,
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hogy a közmegértés növekedett. Közös bennük a
szigorú ragaszkodás a bibliai szent ígéhez, a lutheri
hitvalláshoz es tanhoz s az apák egyházához. E
mozgalrnakon keresztül ismét a lehető legerőt-elj-e-
sebben valósult meg Isten Lelkének és a finn nép
lelkének eríntkezése, Mindezek kitörölhetetlen vo-
násokat rajzoltak egyházunk lelki arcára.

Nem ..•.életlen. hogy az ébredés! mozgalmak vi-
rágzó korát a mult században a finn népnek erő-
teljes hazafias. nemzeti ébredése követte. Megvaló-
sult az, ami a történelemben már előbb is meg-
nyilvánult, mikor a lelki élet elmélyülése folytán
felszabadult a lelkiismeret területe. amelyben össz-
pontosulnak az emberi lélek legmélyebb erői, akkor
a többi lelki erők is felszabadultak termékeny mű-
ködésre az élet minden területén. A hitélet és a
nemzeti élet egyházunkban kéz a kézben haladtak.

Ez-ek mellett állandóan voltak évintkezések más
evangélikus országokkal is. Ami észrevehető vallási
megmozdulás más evangélikus egyházakban volt.
lassanként Finnországba is elért. A fiunek hősies
részvétele a lelkiismeret szabadságaért s a pápa
lelki elnyomása ellen folytatott 30 éves háborúban
nagyban emelte a lutheri öntudatot egyházunkban.
ugyanazt kell mondanunk a munkaíormákról is. An-
nak idején a herrnhutizmus és anémet pietizmus ha-
tott el Finnországba ; azután az anglikán világ éb-
redési mozgalmai és munkamódszerei, mint a bib-
Iiakörök, vasárnapi iskola. misszió és ifjúsági munka
jöttek gyakorlatba a finn egyházban. De összekötő
kapocsként a különféle munkaformák között állan-
dóan o.tt voít az egyetemes lutheri népegyház.

Egyházunk állapota nem mondható ideálisnak.
Alázatosan be kell vallanunk. hogy hiányok vannak.
Nevezetesen tudjuk. hogy vannak széles népréte-
gek. melyekben, bár külsőleg az egyház kötelékéből
nem szakadtak ki. az egyház hatása igen telszínes. Ke-
reső és elmélyítő munkára van szükség a jelenleginél
sokkal nagyobb mértékben. De Isten dicsőségére bi-
zonyságot kell tennünk arról. hogy Ö nem hagyta
el egyházunkat s hogy ennek lelki ' arcán láthatók
az Ö Lelkének nyomai.

A nevelés
biológiai megvilágításban.
A nevelés problémája már a régebbi idő-

ben is foglalkoztatta az emberiséget. Kerszakek
szerint változtak a különböző nevelési elmé-
letek és az egyes felfogások sokszor teljes el-
lentétbe kerültek egymással. Gyakran kizárólag
elméleti okoskodáson alapult a nevelési rend-
szer s nem vették tekintetbe a neveléssel (nö-
vendékekkel) kapcsolatos biológiai tényezőket.
Mai felfogásunk szerint a nevelés, a közösség
életéből kiinduló az a tevékenység, amely az
egyesek kifejlődését segíti elő. Ennek meg-
felelőleg célja az egyesek lehető teljes kifejlő-
dése. Feladata pedig hármas tagozottságú:
testi fejlődés (eredménye az egészséges élet),
az értelmi fejlesztés (eredménye a szellemi ön-
állóság), végül az erkölcsi Iejlesztés (eredmé-
nye a nemes jellem) . E feladatok egymással
való egybefonódása s így ezeknek az egyénben
való harmónikus megvalósulása teszik Iképes·
S~ az embert. az ideális egyéni és közösségi .
életre.

Ezúttal a nevelésnek c upán biológiai vo-
IIatkozésai val foglalkozunk.

A nevelési feladatok keresztülvitelében
szem előtt kell tartani azt, hogy a nevelésre
váró egyén fokozatos fejlődésen megy keresz-
tül s Iéppen a fejlődést irányító tényezők azok,
melyek a nevelést - eszményi célja elérésé-
ben - akadályozzák. A fejlődéssel összefüggő
tényezők, egyrészt a ezervezet belső szerkeze-
téből adódnak (belső t-ényezők), másrészt a
szervezetet körül vevő világból tevődnek össze
(külső tényezők). Előbbiek az örökléstudomány
körébe tartoznak, utóbbia-k mindazok a küls·ő
- környezeti - hatások, amelyek a szerve·
zetet létrejötte pillanatától kezdve érík és be-
folyásolják.

Az örökléstudomány eddigi eredményeiből
tudjuk, hogy az élőlényeknek s így az ernber-
nek is örökletes tulajdonságai, pontosabban a
tulajdonságok anyagi alapjai a sejtmagban
összpontosulnak és a bizonyos időben megíi-
gyelhető kromoszómákhoz vannak kötve. A
kromoszómák mikroszkópikus kicsinységű tes-
tecskék, amelyeknek száma, alakja, nagysága.
fajonként változik; de ugyanazon faj esetében
állandó s ugyanaz. Egy -egy kromoszómában
gyöngyfűzérhez hasonlóan, egy sorban het yez-
kednek el az úgynevezett öröklési faktorok
(gének, determinások). Ezeknek a jelenléte te-
szi elsősorban lehetövé az egyes tulajdorisa-
goknak a megjelenését. Nem a 'tulajdonságok
öröklődnek, hanem a tulajdonságokra való
készségek, hajlamok. Az emberben 48 kromo-
szóma van s mindegyikben számtalan. öröklési
faktor.

E helyen mellőzve az örökléstudomány -
nak idevágó, a testi és lelki tulajdonságok
öröklésére vonatkozó igazolt eredményeit. meg-
jegyezzük, hogy a beható vizsgálatok (csa-
Iádfa-kutatás, tehetségöröklődés. kóros elvál-
tozások öröklődése, íkerkutatások, stb.) ma már
kéts-égtelenné teszik, hogyalelkitulajdonságok
éppen úgy minta testiek, az öröklési szabályok
szerint származnak át az utódokra.

A nevelés szempontjából különösen a lelki
(szellemi) tulajdonságok öröklődése- nagyjelen-
tőségű. Eszerint a legfontosabb lelki alapje-
lenségek a gyermekkel vele születnek; tehát
a gyermek nem »tabula rasa« (tiszta tábla),
mint azt a régiek gondolták. Ha a gyermekben
megvan valamely lelki funkciónak a kezde-
ménye, akkor áz a nevelés által kífejleszthető.
illetve, ha az nem elónyös, elnyomható. Az
egyik gyerekben például a zenei készség, a
másikban az emlékezőképesség, vagy a fan-
tázia öröklődik, esetleg a számolóképesség,
vagy az intelligencia (azaz a kombinálóképes-
ség), de éppen így öröklődik. a vallási érzés,
stb. Sokszor több értékes szellemi tulajdonság
együtt öröklődik. Ezt tapasztalhatjuk a sokol-
dalúan fejlett (úgynevezett színjeles) tanulók-
nál.

A testi és szellemi öröklés helves értel-
mezése nem zárja ki a környezet (kÜlső hatá-
sok) fontos szerepét a tulajdonságok kialakí-
tásában. Weismann és Johannsen hangsúlyoz-
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zák, hogy a szervezeten meg figyelhető kész
tulajdonságok két tényezőból adódnak, még-
pedig a veleszületett hajlamból és a környezet
hatásából. A hajlam adja meg az alapot, vagyis
azt, ami megszab, a környezet adja meg a
fejlődés irányát, vagyis ez az, ami megvalósít.
A környezet hatása azonban nem minden haj-
lamnál s nem rriinden egyénre nézve érvé-
nyesül egyformán.

A külső hatások már attól a pillanattól
kezdve befolyásolják a fejlődő szervezetet,
amelyben az élétre jött. A fokozatos fejlődés,
során pedig mind jobban bővül a hatóterület.
A szűkebb és tágabb családi kör, a szom-
szédok, a lakóhely, az iskola, a nevelő taní-
tók és tanárok, továbbá a mindennapí élet
megannyi más mozzanata szándéktalari és szári-
dékos hatásával mind hozzájárulnak a gyer-
mek fejlődésének irányttásahoz. Tehát az örök-
lés nem a maga tisztaságában jelenik meg az
egyénen, hanem mindig az egyéni élet körül-
ményei szerint.

A nevelő keze alá kerülő növendék tehát
több tényező hatásának az eredménye s mint
ahogy nincs két teljesen egyforma ember a társa-
dalomban, úgy az egy osztályba járó növen-
dékek között sincsen két teljesen azonos tu-
lajdonságú gyermek. Ennek .zámbavételével
el kell vetnünk a régi pedagógiai rendszer
sablónnevelését, amely minden növendéket egy-·
formának akart nevelni s helyébe az egyéni
(individuális) nevelést kell állítanunk, amely
a növendék sajátos hajlamait akarja felkutatni
és kihasználni. Az új jelszó tehát: minden-
kit saját egyénisége szeránt kell nevelni. ez
azt jelenti, hogy a nevelőnek alkalmazkodni
kell a növendék adottságához : az alkalmazko
dás azonban ne legyen bábszerű, hanem olyan,
hogy miudig azt tegye a nevelő, amit a nö-
vendék érdekében a legjobb belátása szerínt
szükségcsnek tart. Vagyis minden egyes nö-
vendékkel és minden osztállyal szemben is
más-más bánásmódra van szűkség.

A nevelés feladataiból következik, hogy
a nevelés célja érdekében a nevelő nem tehet
különbséget a testi, az értelmi és az erkölcsi
íeladatok között, Mindegyik irányban és min-
den egyénnél arra kell törekednie, hogya nö-
vendekből adottságainak. figyelem uevételévela
legtöbbet hozza ki. Röviden a növendéket ér-
tékek megvalósítására kell serkentenie, mert
ezáltal időálló munkát végez s így megközelíti
a nevelés célját.

A nevelés sikerének feltétele az elmondot-
tak egybevetése után először is az, hogy úgy a nö
vendékek, mint a nevelő. testileg és lelkileg
normális adottságokkal rendelkezzenek, közöt-
tük a bizalom legyen az összekötő kapocs. A
nevelő ne csupán parancsoljon, hanem amellett
észrevétlenül kormányozzon , ne erőszakoljon
olyan tulajdonságokat, melyeknek öröklött
alapja hiányzik. Ne hivatalnak tekintse mű-.
kődését, hanem hivatást érezzen a feladatok
elvégzésére és hogy elhivatottságában, vala-

mint nevelési munkájában rendületlenül higy-
jen. De minden munkájában, cselekedetében,
gondolatában egy erő legyen az uralkodó éa
irányító s ez: a szeretet, amely ha megvan
benne növendékei és pályája iránt, akkor ez,
meg fogja mutatni az útat,s át fogja hidalni
a nehézségeket a nevelés göröngyös pályáján.

SMkány Sándor dr.

Evangélikus arcképek.
THÉBUSZ JÁNOS.

1837-1937.

Seiiletésének százados évfordulóján emlé-
kezünk meg Thébuse Jánosról, evangélikus
egyházunk l3J{Jyik kiváló s nugyéi'demii pap-
jMól.

1837 májrus hó 4-in seuletett Lesiin, Nóg-
1'ádvármegyéb~, ahol atyja, Thébuse János,
tanító volt. Aszódon, Selmecbániaioi és Sop-
ronbasi oéqeete tanulmányait, maid 1859-ben
a hallei e\gyetemre iratkozott be, ahol a teo-
lógiai, bölcseleii és filológiai tanulmányokat
hallgatta.

1862-ben tért visseá ha,?'ájft.ba s előbb
Aszódon, majd. TÖ1'ökbecsén C~ gról Bethlen
és gróf Leininge:n családolcnál nevelősködött.

1863-ban zólyomí segédlelkész l?'tt il a
következő évben, 1884-ben már rerules lelkész-
nek uálasetottálc mei(}. Nem solekal később,
mint esperes, irányító secrepet töltött be 8

mint ilyen halt meg ZólY01nban 1906-ban.
T'hébuse János egyike 'colt aeoknalc, akik

a legnagyobb e1'éllye~ s legnagyobb erecvmény-
nyel küzdötte!c az evangélikus egyházban ak-

. lcor lábrakapott pá,nszlávizmus ellen.
,1. keriile;ti egyházmegyei gyíiléseken, liir-

la-pokban és társadalmi egyesületeleben na,gy
('réllyel állt szemben a pá-nsz7áv vezérele ma-
uya1'ellenes munleáj,ával. Munkájának eredmé-
n?/ét biztosítandó, Zólyomban lapot is indított,
mellyel nagy seqitséqére volt Grünwald Bélá-
nak a rnagyarság felvidéki megerősödését
r,élzó munkásábam.

Lelkesedéssel és odaadáseol végzett rniez-
sziuj.a miatt a pámeelávotc ál~ndó támadáeában
710ft résee, deo ez nem tánioriiotia meg. s meg-
m(l,r·;t~t haláláig a felvidéki magyarság egyik
vezerenek.

Tagja volt a, magya1'Országi evang. egy-
ház 1891-1894. évi zsinatának is. A király
pedig hazafias t?rdemeiért az arany érdem-
keresetlel iiinieiie ki.

Tevékeny munkáea volt ·OIZ evangélikus
egyházi irodalomnak is .. Meg·írta a népiskolák
számára az evang. egyház torténetét, valamint
az 1891-"-1894. évi zsinat torténetét is. Állan-
dó munkatársa voll a Protestáns Egyházi és
1skolai Lapok-nak: s cikkei [eleniek meg a Bu-
da-pesti Hirlapban s a l-1ölgyfulárban is.
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Több m1,nt 30 éve pihen már. a csendes
zólyom,i evangélikus temetében: Halála óta sok
zivatar rontott végig a maqua» felvidéken, ele
még bizonyára ma is vannak sokan, akik ke-
gyelettel emlékeznek meg róla.

Károsy Pál.

M. Hegyfalusi György a hitvi-
tázó és imakönyviró-

Viharos papi életpálua a kurucuiltiqbol,
1.

A tiszai kerületben Jozeffy Pál püspök idejében
a tótajkú lelkészek és tanító~ ~z 1845. évi egyetemes
gyűléshez felterjesztett Emlékiratban (Pest, Heck~-
nast Gusztáv, 1846.), mint a kyriarchia zsarnoksá-
gának kirívó példáját e~lítik M. H~gyfal1fsi György
rozsnyói alesperes esetet. Egy levelre h1Vatk~z~ak!
melyet »az elégülétlen ev~ng~likus?k (IL .. Rakoc,zJ
Ferenc hívei) az Eger melleti , tabor~011708. ]un. 2-(~p
(tehát a rózsahegyi zsinat utan), mínt rendezett gy~-
lés intéztek Szirmay Miklóshoz, Felső-Magyarország
co~sistoriuII1i elnőkéhez«. Ebben azt kívánják, hogy
minden megyében világi felügyelőt válassz.anak, ki
a szuperíntendenssel együtt leginkább a lelkeszek 'er-
kölcsi életére fordítsa figyelmét s a rendetleneket,
tunyákat és kicsapongókat vasraverve Arva vagy
Szklabina várába küldje. Azt is tudatták Szirmayval,
hogy ők (~z Eg~rnél, összegyült. ren~'ek) jövőr~
minden lelkesszel ugy bannak el, mint m?r Hegyfalusi
rozsnyó! lelkésszel és alesperessel elbantak. ..
, Ennek további sorsáról pedig Buchholtz Gyorgy
nagylomnici lelkész írta a ~aplójába: »1708. júl. 31.
consístoríum tartatott Lőcsen, ahol M. Hegyfalussy
György rozsnyói magyar lelkésznek ügyét tárgyalták,
akit a hallgatói és Missovitz Mihály iskolai rektor
vádoltak be. Rendetlen életűnek (vita dissoluta) b!-
zonyulván aug l-én Rozsnyóról elmozdíttatott es
nyilvános~n egy' évi börtönre ítél,tetett. Lőcséről Arva
várába kísérték magyar katonák (kur~cok) .~lt~l:
Másnap, aug. 2-án pedig K,ephalldes S~mue,l gölnící
lelkészt a pietizmushoz valo ragaszkodasa es e~n,e~·
védelme miatt ítélték hivatalvesztésre. de sok világi
úrnak közbenjárására, megJavulás~~a:k refI.!ényében
vísszaíogadtak.« (Buchholtz G. Familienchroník 301.1.)

A tiszai kerületben má:sfél század mulva sem
feledték Hegyfalusi megaláztatását. Ujabba~ ped}g
Zoványi Jenő hozta .ismét .:5zóba ~eg~fall~sl n~ve.~.
Neld tulajdonít egy nevteJenul, helyes evszam n~lkul
megjelent »erös luther~nus« vitairatot, melyne~ c!me:
»Lelki Fegyvertartó Ha~«.. Egyetle? csonka pe}dany~
Sárospatakon van. Zoványi 1688 es. 1697 ~oze t~szl
a keletkezését. Kíméletlen heves vitatkozása miatt
nagy. oka. volt a,z Jró.ián~k, hogy ~e,,:ét, el:ejts:~.
Kemenesalja egyhaztortenete~en Miskei Adám .IS'sz?1
Hegyfalusiról. Hrabovszky Gyorgy level eskönyveiben ,en
is több érdekes levelére akadtarn. Már csak a »Száz-
levelű Rózsa« című ma már igen ritka imádságos
könyve is megérdemli, hogy írójával megismerked-
[ünk, Kiváló tehetségeivel. sajnos, nagy em~en gyar-
lóságok is egyesültek benne, melyek homalyba bo-
ritották emlékezetét. (Zoványi, Irodtört. Közl. 1903.
347. es Kisebb dolgozatok 136. 'Hrabovszky ..~y. Scri-
nium Antiquarium XVIII 53. sz, Payr, Ehtort. Em!'
290.). (

II.

Hegyfaluban, Vasmegyében született. Az egye-
temi anyakönyv bejegyzése: Georgtus Hegyfalusi
Hegyfalvensis in inferiort Hungaria. Születési :évét
nem tudjuk. Közeli 'egykorú földije, Asboth János,
Thököly tábori lelkésze. majd kemenesal]i jeles e?,-
peres ct 1704.) színtén Hegyfaluban 1657-ben szu-

letett. Hegyfalusi György is 1?~? k~F~.1 .~.zülethet~tt
. szegény, de becsületes, istenfélő szuloktol s· tal~n
. ő is a közeli Répceszentgyörgyön ,tanult, Keresztúri
György mestertől, miként Asboth Japos, Nádasdy .Fe.
rene 1660 körül űzte el Hegyfalurol az ev. lelkészt
és tanítot. ' ... ..' ,

Hegyfalusi a fentebbi' vI.tal,rat eI?szav:aJ;>ap so-
kat beszél Ifjú korának testi es lelki baj airól ; de
még a patrónusait is, a helyneve~e.t sefI.! nevezi

, meg, hogy el he árulja m~gát. Szülei .~o.ra~. el~al.
tak rokonai sem segíthették, de sok jólelkű part-
fog6ja akadt s így vált lehetővé, hogy »a szabad
és nemes deáki tudomány?kat megtanulh.~.tta s, me-
diumot és jó alkalmatosságet nyert, a fOlsko,~a~ban
bizonyos ideig való hasznos mulatásra«. Szul~llleli
halála után különféle informátorok Luther Marton
katekizmusára tanították. De a nyomorult Idióták
(másutt Loyoliták) 'egy időre magukhoz esábitották.

Megható, szép szava~ka~ b~~z:~li el egyik gy~r-
mekkori kalandjat. »A többi kozott el ~em feleJ~'
hetem ami történt gyermekkoromban rajtam Alsó-
pannó'niában. Mert hogy egyszer ki találtam menni
egy sík mezöre, melynek szé!é~egy ,lig:et·~s eFdő
ékesétette és aBalassa Bálint szep énekível
recreáltani magamat s a többi között ez ékes verset,
mint szegény árva énekeltem vol~a: Kegyelmes Isten,
Kinek kezébe Eletemet adtam, Viseld gondomat, Ve·
zérld útamat, Mert csak rád maradtam. Ime, alég. vet-
tem eszembe, hogy egy rettenetes nagy far~as sietett
utánam jőni, megijedtem .s~ö~nyen e~ mLrli~en h~·
jamszála felborzolódott, .kitérjek-e rniatta útamból.
De minthogy láttam, hogy a dühös vad egyenesen
csak eljár dolgában, útamból kilépni ha.szno~bnak
ítéltem lenni mert szerenesemre, noha vigyoritotta
éhező száját' s mutogatta reámkapdozó .fejér !o·
gait, nagy ordétással ,el~getett m~ll.~t!el}l. Annakutana
egy esztendőnek folyasaban egy elofarol, m~gas pad-
lásról és lóról sebes futtában leestem, ugy hogy
majd négy óráig lelket nem érzettenek bennen;.. A
tolvajok kétszer kergettenek. Egy nevezetes varos-
ban nem messze a Fertőtűl .ok nélkül három hor-
vát 'katonák puskával és szablyával' csak kicsinyben
menekedtem meg, hogy meg nem öltenek.« Ily .v'es~'e-
delrnekből szabadítá ki Isten s ezért ad Neki mely
vallásos szívvel hálát. '

Gyermekkorát és kisdiákéveit H~gyf~luban és
Sopronban tölthette. Hrabovszky szerínt IS Sopron-
ban volt diák Fridelius János rektor idejében. Ö
maga a világért sem árulná el, ~ ~.önyv ír~ak~l'
annyira fél. Sopronban tanult földije, Asboth IS.
Sok jólelkű pártfogója köz\i~' nagy hál~val ,külöl}ös.~n
egy már meghaltatemel ki, de ezt IS nev nelkul.
Jelleme s a hely- és időviszonyok szerínt ez nem
lehetett más mint Wittnyédy István, a hírneves
soproni p:ó~á.tor" ~z alum~us,ok ,atyai gÜ'l:dviselője.
Az Ő" emleket idéz! fel: »Kíváltképen te, o Magyar-
országnak hajdanában fínyes Csillaga! O Sióri Lea-
nyának és böcsülete~ Községnek ki valál (?,szlopa!
Kinek Surculusi elszéledve vadnak. A te bolcs ta-
nácsodból, ajánlásodbul s, dícs,éret~dből eset~, igazá,n
megvallom. hogy at homalybul kiszabadulvan: a ki-
.vánt világosságra jutottám.« Tehát ~i1J~ny.edynek
tulajdonítja a iezsuitáktól való szabadulasat IS. Gya-
kori eset volt, hogy protestáns fiúk is a jezsuitálc is-
koláiba kerültek. Igy például Lósi Imre, a későbbi
esztergomi érsek, evang~ s~ülők &,y~rmeke, V?lt ,Lo-
zson innen vitték a bécsi jezsuiták kullégiumába,
De Wittnyédynek is volt, e~y Lós! J~n?s neyű k~-
váló alumnusa. Perlaky Dávid, a legrádi lelkesz, fia
is (a későbbi győri rektor) apját hét éves korában
elveszítvén, bátyja ösztönzésére a jezsuiták.h?z m~nt.
de félév mulva visszaj ött hozzánk a soprolll iskolába.
(Payr, Ehker. tört. 130. APerlakyakháza 21. 1.)

Igy járt, mint kisdiák n,agy elhagyatottságában
Hegyfalusi is. »J3ujdo~ta~ tetov~ - .Ina vitairatá-
ban -, mint madar aszelveszben, sírtarn IS keservesen, a
töretlen útakori sok ízben megállottam. kezeirriet fejemre
csatolván jajgattam és kétségbeesni akartam. Ta-
nácsadóm: nem volt, vígasztalóírn eltűntenek.. Atyám-
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fiaira nem bízhattam magamat. Elmémnek háborúi
miatt, mihez kezdjek, nem tudhattam. Történetből
iőve -egy farkasbőrös katona elömbe.« Ez megszánta
és egy jeles királyi városba (Sopronba) vezette.
»De minthogy Uraktól követségben küldetett, .más-
napon elvál a tülem.« Ismét sírt. »A városban .ide
s tova bolyongottam, pénzem nem volt, kenyer-em el-
fogyott, szállást nem kaphattam.« Ilyen vergődése
közben »egy jeles ifj ú- deák legény« szeme közé
akadt, ki megszólította és kikérdezte, azután pedig
a jezsuitákhoz vezette. Ezek igen szívesen fogadták.
szállást is kerestek számára egy becsületes gazdánál.
Ö pedig khdéseikre megvallá és nem tagadá: »Lu-
theránus vagyok és hiszek az egy Istenben, mennynek
és földnek Teremtöjében«. Megkezdte a tanulást.
"A parancsolt" dolgokat véghez vüttem, a Canisius Ca-
techismusát ad ungvern recitál ni tudtam. Praerníumot
vagy jutalmat, mely Rosariumból .vagy Olvasóból.
keresztekből, képekbül és ezekhez hasonlókbul állott.
minden héten nyertem. Sörénységem megtetszett a
Lojolítának.« Egy külön paterre bízták. aki végre
is felszólította: térjen áto Megteheti ezt titkon is.
-Ha királyok, - fejedelmek, tudós jezsuiták. kik már
az egész világon elterjedtek, az egy igaz római
valláson megnyugodhatnak, miért nem te is? A ti
hitetek csak fűzfa és hamis hit.« Három napi gon-
dolkodási időt kapott.

Ismét a városban bolyongott. Estefelé be talált
menni egy becsületes ember házába, aki megkérdezte
bánatának okát. »En is, minthogy láttam, hogy igaz
és derék Lutheránus férfiú, a dolgo-kat cikkelyenként
elő számláltam és bibémet megmutattam néki. Me-
lyekre ezt felelte: Kedves, édes Fiam, ne búsulj
semmit, mert nem csak terajtad történt ez az ál-
lapot, hanem másokon is, akik vitézül viselték ma-
gukat, Pápistává nem lettek, hanem a Loioliták Os-
kolájátúl örök búcsut vettenek. Te is ezeknek nyom-
dokit pede presso kövessed, - Ami a többit illeti,
én az én vékony tehetségem szeréut ragyogó fegy-
vert ad ol, kezedben és oly módot mutatok, kivel
a madarászt tőrévei együtt Isten segítségébül meggyőz.
heted és minden kelepcéjét elkerülheted.«

Ezután Zoványi szerint majdnem _öt levélre ter-
ledő teológiai fejtegetések következnek, melyek az
evangélikus vallásnak a r. katolikussal szemben' való
előnyét és fölényét mutogatják. Közben a C. 2. levél
2. oldalán egy 1679-ben Mainzban megjelent' r. kat.
énekeskönyvet említ. Ez a soproni pártfogója más-
korra még több beszédet is igér s ezzel végzi' Sza-
vait: »Tudom, édes Fiam. hogy csak az előszámlált
okokra nézve is, melyeket én tülem Politícustul hal-
lottál,ha jól megfontolod, tőlünk el nem hajulsz.:
A kétélű tőr és az olajág előtted vagyon. Annyi
okossággal birsz, hagy a balt a jobbtúl el tudod
választani. Jézus veled.« Az ifj ú Hegyfalusi har-
madnap bátran ment a jezsuita elé. ki rettenetesen
megharagudott és ilyen búcsut mondott: »Si non vis
arnplecti nostram religionem, apage hinc! durae cer-
vicis! Nolumus arnplius serpentem Iovere in sinu.«

Ez a világi ember, aki így tudott az evang.
hitről beszélni, s aki az ifjút jól ismert szokása
szerint, bizonyára házába is fogadta, nem .Iehetett
más, mint Wittnyédy. Az ö fejtegetéseit 'Hegyfalusi
húsz év múlva emlékezetből írja le a' könyvében.
Igy tévedhetett meg, midőn az 1679-ben megjelent'
énekeskönyvet említi. mert Wittnyédy akkor már
nem élt. Hozzá való viszonyát szépen jellemzi a
nagy férfiútól való búcsuzasa i :»Te vigasztalál és
bátorétottál, midőn az hatalmas 1. Leopold Császár
és Király roppant városában, Bécsben könyvező
szemmel búcsuztam tüled és e szókkal szóllétottáJ
meg engemet. Hív emberem aki eddiglen voltál, az
Rafael 'Angyal legyen veled! Ne búsulj semmit, mert
ha élek, távullétemben is segétségedre lészek. Azon-
ban türj s szenvedj is. 'Nem lehet mindenkor -egy'
aránt az állapot. Pietatem junge industriae et in-
industriam pietati, cui nulla via invia, nulla devia.
Et sic tibi eedet victoria. Tudja a seregeknek ha-
talmas nagy királya, minek hogy kell lenni. Fata

viam invenient aderitque Jesus. Méltó voltál nyil-
ván csak ez ilyetén hozzám megmutatott kegyessé-
gedért is a többiek fölött .az Idvezéttőnek kinyujtot!
karjából elvenni a megfonnyadhatatlan Coronát. Vive
a beata anima! Vive, laetare, triumpha!« - \

Wittnyédy gyakran. járt Bécsbe, Ez a búcsuzas
1670. febr. 13. előtt történt, mert e napon halt meg.
Hegyfalusi- Pozsonyba, vagy valamely német gím-
náziumba ment ki. De ismét visszatért Sopronba,
mát Hi82-ben Frideliusnak, mint soproni -rektor nak
is tanítványa volt. A gyászos évtizedben '(1671-
1681.), mikor Sopronban is bezárták az iskolát, is-
rnet bujdosott, esetleg, miként Asbóth János, Sop-
ronban nevelősködhetett is. Ismét bolyongott s- ta-
lán katonáskodott is. Későbbi bujdosásairól írja:
»Amint szőke vize lefolyaDunának, ott is iszonyú
veszedelemben voltarn«. A dühös tatárok és szerecse-
nek is el 'akarták őket fogni. Egy Szalontai nevű
iegényt szolgástul el is fogtak .közülük nem messze
a révtül, elvették fegyveret és ruháját is levonták
róla. Voltak mintegy kétszázan, kik siettek a Dunán
átevezní és a csekleszi táborba menni. Szalontait két
házi kenyéren váltották ki Durat basa nagyorrú, de
okos. vitéz török által, ki részegeseknek mondta
a magyarokat. Betegségben is sokszor .slnylődött, de
Sirák 38. c. szerínt kereste és tisztelte a íöcrvo-
sokat. Más tutort. gondviselői és vígasztaló istápjai
még élnek, a halandóságban vele együtt nyögnek.
»Ha igazat kell mondani ezeknek, jóakaratjok által
evezek rnostanság is és vagyok ami vagyok« (vocatus
pastor Jaurinensis, mikor a könyvét írja). »A sze-
rencsétlenségek . alig hogy sok ízben a földhöz nem
szegeztenek. mert a Goél az én pénzbéli szárnyamat
gyakorta tőstűl kitépte, amellett mint a Iaptat ide
s tova hányatott és némelykor a keresztvüselésnek
fürdejében szintén melegen tartott.« De beismeri
bűneit is, melyek ily hányattatott, kóborló életben
tapadtak hozzá: »Amely veszedelmeket ha az Isten
el nem' fordította volna rólam, a sok undok bünektül,
melyekre attul fogvást mind ez óráiglan a test, ez
Világ és az ördög engem felingerlett. megmeneked-
hettem volna.«

.IH.

Az iskolák megnyitása után 1682·ben ö is vissza-
tért Sopronba s pártfogójának segítségé vel innen ment
ki Tübingenbe, ahol még Wittnyédy 'eszközölt ki
ingyenes helyeket a magyar tanulők számára, Nem
tudjuk, meddig volt itt. Itteni tanulását is Hrabov-
szky és egyik ellenfele bizonyit ja. Ez utóbbi csípős
széljegyzetben említi Hegyfalusinak »Tüblngenban a
cukorosnénál« való tartózkodását, midőn azt pana-
szolja könyvében, hogy öt a. Goél, mínt egy laptát
ide s tova hányta. Itt kell megemlítenem, hogy Hegy-:
falusinak egyetlen fennmaradt vitalráta előbb agyari
jezsuiták birtokában volt s ezek közül ketten, -mint
rosszakaró kortársai ismerték öt és gúnyos szél-
jegyzeteket írtak. könyvébe, nekünk pedig ez' által
adatokat szolgáltattak életéhez. Például mídőn gyer-
meki alázatosságáról szól, a széljegyzet ez: »A He'gy':.
falusi felfuvalkodság olyant maga mellett nem szen-
ved«. Ezzel bizonyítják, hogy a névtelen könyvel
Hegyfalusi Írta. S midőn Wittnyédy a szeretett diák ..
járól a búcsuzáskor mondja: »Hív emberem, aki
eddiglen voltál«, a jezsuita, aki Sopronban tanítója
lehetett,ezt a IP,,~gjegyzést teszi: »Kulcsárom vol-
tál, a hordón mint lovon nyargaltál. és társaddal
boromban duskálkodtál« A széljegyzetek a könyv
iróját, rnínt tudatlan, ostoba embert, .a régi szóhasz-
nálat szerint szólítják gúnyosan Antalnak is. .

Hegyfalusit Hrabovszky .. szerint 1686-ban hívták
Győrbe Szántó András utódául rektornak. A jezsui-
ták mindig figyelemmel kísérték itt az ev. rekto-
rokat, mert már Dömötösi .'Györgyeperjes.i majd
győri rektor is jeles vitairattal felelt meg a györi
jezsuitáimale (Vindiciae veritatis adv. Jesuitas Jauri-
nenses. Tüblngae 1666.). Most is, midőn Hegyfalusi
a könyvében említi, hogy elfogott barátját, Szalontai!
tatárkorbáccsal verték, a györi. jezsuita szélj-egyzetet
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irt ismét: »Nyilván a volt mustrája a te. Tatárkor-
bácsodnak is a Győri oskolában«. Leposa Mihály két-
helyi lelkész Hegyfalusi és Petróci Ádám idejében
tanult Győrött. Lövei Balázs lelkész idejében, 1691-
ben a győriek költségén ment ki Hegyfalusi Witten-
bergbe, ahová hamarosan Torkos András és Cseren
Mihály györi teológus ifjak is követték. 1692. jan.
8-án iratkozott be az egyetemre, a fentebb már
idéz~tt bejegyzéssel, Neve után a »Gratis« azt je-
lenti, hogy tandíjat nem fizetett. Már korábban is
Wittenbergben lehetett, mert január 15-én Deutsch-
mann tanár elnöklete alatt már értekezést tartott
m~lynek cí~e: Positiones in theologia nostra te illus:
trlo!es. (Wíttenberg 1:692. 6 levél, Szabó K. Ill.
376/.) Barth Konrád és Sobitsch Kristóf soproni lel-
készeknek és a soproni egyháztanácsnak ajánlja
Koráb}li ,pártfo~ói ez~k voltak. Apr. 20-án újabb
mun!mt Irt: »~lsserta!JO Moralis«. (Wittenberg 1692.
4 .. rét, 24. .level, Szabo K. 3768.!. A soproni születésű
Rőschel János wittenbergi phil. adjunctus elnökléte
a!.att monC!t~ ez.t ~l ~s magyar nyelven ajánlja »Győ-
rott lakozo igazi es allhatatos Lutheránusoknak mint
pártfogóinak«. '

Váratlanul hamar, már ápr. 28-án avatták itt
magiszterré ·is. A dékáni anyakönyv szerint, mint
»vocatus- pastor .Iauriensis in Inferiori Pannoniae
kapta ezt a kitűntetést, Bizonyára figyelembe vet-
ték a T,übing~nben. töltött éveket is. A győriek azon-
b!in csak segédlelkésznek (re5!tor et diaconus) hívhat-
tak, mert hiszen Lövel Balazs volt ekkor a kiváló
!,eJes ~.elké~zük. Ekkori helyzetéről . és pártfogóiról
Ir] a kon'yve?e~: »Ezeknek j óakaratj ok által evez ek
t,nos!ansag _IS es vagyok, ami vagyok«. Nem akarja
eleten~kOoa.!elt gonosz napjait előhozni. »Hanem inkább
azon orulo~, hogya feltett célhoz, mely minden ve-
szedelmektul megment, óránként sőt minden szem-
pillantásban közelgetek.« Ehhez í~ja [ezsuita ismerőse
szél jegyzeteiben : »Scilicet Vocatus Pastor j aurinensis,
Testimonrorum ,.Academicorum struma (dagálya által)
t~o:u~~~. Ez az ellensége t~hát jól értesült minden
!epeseroI. A f~rkas-kalandrol is megjegyzi: »Mind
cs.~k farkassal almodsz, farkasos Magister«. (Irodtör t.
KozI. .1903. 354. 1. Prot. Ehtört. Adattár XIV. 144'.)

_ l\;1mtha ,csak a magiszteri grádus elnyerése és a
ke~ ertekezes kinyomatása céljából ment volna ki
Wittenbergbe, De fentebbi szavai szerínt ebben az
!dől~en .írta és itt adt!i ki névtelenül magyar hitvita-

,Irat.~t IS. Nem ok nel~ül nyomatta könyvére nagy
betukkel : »Idegen országbane.Akkor írta ezt »mikor
óránként sőt minden szempillantásban közelgetett a
feltett célhoz« (az állandó és 'bizto-s állás elnyerése-
hez) s mostanság is pártfogói jóakarata által evezett
é~. volt, ami volt, A névtelenül, hely és évszám nél-
ki!l megjelent, mai ~.apig is csak egyetlen csonka
peld,an~ban. Ismer,t mu teljes címe: »Lelki Fegyver-
tar!o H~z, ~Iben el~gsé~es ragyogó és tündöklő fegyver
talaltat:k es a szep Jezus Oskolájában Vitézkedőnek
adatta~!k, mellyel minden Eretnekeket és tévelygőket
megg~ozhetnek é~ l.er~rithatnak. Épétt,etett a meg-
mozdethatatlan kosziklanegy kegyesseg szerető és
minden igaz keresztyének Lelkek vídvössézit szív-

,b~lkívánó A~.on~mus által Idegen országban.«A
Sárospatakon orzottegyetIen csonka példány az E
3: ~.evéll~l ~ég~ődik ~ így 'egészben csak 19 negy,ed:
re~u levélből áll, Kertem, de nem kaphattam 'meg
s Igy csak a Zoványí által közölt részleteket hasz.
nálhattam fel ez életrajzhoz. .

A fentiek szerint ezt a könyvét 1692-ben Wítten-
be.rg~en adta ki. Ekkor már más patronusa volt, akit
szmten nem mer megnevezni, hanem eszavakkal
szólítja meg: »Jézus oskolájában vitézkedő keresz-
t~én 00 ~.tyámfia". ~ címlap belső oldalán könnyen
gordulo Balassa-fele versszakokkal ajánlja neki
könyvét:

EJetem folyását,
Sorsom változását
Im elődben . terjesztem,

S rövideden megfejtem.
Edes Hazánk Fia,
Bujdosók Istópja

Csak ne szánj ad olvasnyi.
Meglátod ezekben,
Mint tiszta tükörben,

Versben mondja el azután könyve tartaImát is.
Villogó fegyvert hoz neki lelki épületből, mert hite
miatt ő is veszedelemben forog.

Befej ező verssorai:

Kit ha jól m~gvizsgálsz,
Szívbül examinálsz,
Zöld Laurust nyersz

Mennyégben,

Ez az új patronusa nem lehetett más, mint
Telekesi Török István, Egyed, Szentandrás és Sobor
földesura. a 'győri egyháznak, s Lővei Balázs és a két
Aáchs Mihaly győri rektor és lelkésznek -s általában
a dunántúli ev. papoknak és tanítóknak bőkezű párt-
Iogója. Ez forgott hitével nagy veszedelemben, rní-
dőn ifjúkorában Esterházy Pál herceg és Erdődy
György gróf udvarában élt. Hegyfalusi könyvének
költségeit is jó részben bizonyára Telekesi Török
fizette s a rszerző főként ezt a világi urunkat akarta
evaf.1g. hitében, megeröslteni, a~i 1692-ben még csak
26 eves volt ,es U) hazas. Gyorben vette feleségül
a refo~má~u~ Kornáromi Katalint. (Lásd: Payr S.
Tt;lekesl Torok 1. Bpest, 1896.) A Lelki Fegyvertartó
Ha~ Zovanyi szerin! majdnem öt levélen át fejte-
getí az evang. vall asnak a r. katolikus felett való
magasabb értékét. azután pedig a C. 3. levélben
a, címlapon olva~.ható ,:,ersére hivatkozva megkezdi
reszben apologetikus, részben polemikus jellegű ér-
~ekezését, 'I,nelyben előbb »Az Hitről" (C. 4-O. 1.)
es" »A m~gl~azulásfól« (D. ~-D. ~) szól, majd egy
,.' heologia .t!enchtIca« c. fe) ezet kovetkezik, rnínden-
hol buzgon cáfolgatva, nemcsak a r. katolikus, hr, cm
több egyéb, köztük első sorban a 'református val-
tásnak az evangélikustól eltérő hittételeit is. »Tudo-
mányos képzettsége, vallása iránti olthatatlan 'sze-
relme telj-es elismerést érdemel az ellenkező né-
zetűek részéről is, mivel vitatkozási modora távol
áH !i c?ak pár évtizeddel előbb is divatos, pórias dur ..
vasagtol.. szennyes személyeskedéstöl.« (Zoványi.)
Nagy ,kar, ,h?gy az egyetlen ismert példányt is csak
csonkán b~:)uk. Hegyfalusi nagyon fél és vigyáz.
hogy .s'em ot, sem barátait fel ne ismerjék. E célból
113utat)a 113agát igen hű királypártinak s a beveze-
t~sben" ~eg ~. Lipót királynak is, akinek uralma
alatt o es egesz egyházunk annyit szenvedett rnin-
den jókat kíván hódoló szavakkal: »kit az jehova
Isten az Hold Szarva és Liliorni Rendek ellen nap-
l~~let s nap~y~gotra tovább is diadalommal, győzö-
delemmel, dícséretes Triumphusokkal, laureával s zöld
borostyán Koszorúval ékesitsen l« E szavak tájékoz-
tatnak a könyvOo írásá~.ak, idejé,ről is. Feltü?ő, hogy
Hr~~~.vszky ~yorgy történetírónk. a buzgo kőnyv-
gyüjtö sem Ismerte ezt a kiadványt. A példányok
elpusztulásában bizonyára része volt az eretnekűl-
dö~ő ce~zurának ,és főpapi könyvégetéseknek, vagy
ta~an mar a hataron lefoglaltálc az egész szállít-
mányt s csak !kevés példány maradt meg hírmondó-
nak. ~és?b~ ~ pit;tisták közül Bárány György irt
hasonlo cimu munkát: »Panoplia catholica, azaz Lelki
fegyverház, sok szép írásbeli mondásokkal rakott,
a~~ly minden kereszténynek szükséges Ielöltözte-
tesere (Efes. VI, 13, 17.), de kiváltkép az oskolában
járó gyermekeknek Tdvességes felfegyverkeztetésekre
elkészíttetett B. G. által«. (16-1'. 10. lev. 167 1:
1733. H. és ny. n.). Csupa szentírásbeli idézetek a káte
és hittan Ootételeinek bizonyítására. A nép nyelvén Dik-
tumos konyvnek mondták. Semmi hivatkozás sincs
benne Hegyfalusi könyvére. Egészen más a célja és
szerkezete. .

(Foly tat juk.) Dr. Payr Sándor.

Mi Consientia?
Kísértet Oskola?
Rövid summában vettem.
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A keresztyén hit tiltakozik.
Mutatvány Sztehlo Gábor és Urbán Ernő

»Istené vagyok« c. kátéjából.

1. minríen olyan törekvés ellen, amely a
Biblia mellett hit. és élet dolgaiban más tekin-
télyre is hivatkozik. Sem a:z egyháú. hagyo-
niány, amit a római katoliku~ .egyhaz vall,
sem az emberi ész, amire a felvilágosodott em-
bor hivatkozik, nem juthaz szóhoz az Egy-
házban. Egyedüli és elégséges zsinór-mérték
maga a Seentirás .

2. minden olyan törekvés ellen, amely em~
beri érdemre, [ócselekedetekre, vagy en:ber:
teljesítményekre építi az üdvö éget. A roma)
katolikus vallás és a fel világosodott ember
ilyen törekvése meg veti Isten kegyelmét és
hiábavalóvá t-eszi Krisztus váltsághalálát. Egye-
dül Isten kegyelméből. a Erisetusért; h'it által
üdvözülünk.

3. minden hamis vád és rágalom ellen,
mintha egyházunk elhanyagolná a jócsele~ede-
teket és nem törődnék: tagjai életével. A!kl ke-
gyelmet kap, az parancsokat i kap IS~~ltől
jócselekedetekre. Mindent meq kell tennunk!
Ve ha meglettünk is mindent, azt kell monda-
nunk. hogy haeeontalosi szolgák vapyunk, mert
amit. kötelesek voltunk cselekedni, azt csele-
kedtük. Lukács 17 :10. .

4. mínden olyan törekvés ellen, amely ál-
tal emberek akarnak hatalomhoz jutni az Egy-
házban. Az Egyháznak egyedüli és lcieárola-
gos Feje és Ura, Jézus ~risztus. ~incs s.zük.
sége Neki emberi Iielytartóra, !,nert O SI.zemely~.
sen jelen van az Egyház~an. O mél;ga 19;azg~tJa
ée vezeti. A róm. katolikus vallas papasage
emberi intézmény, amely Krísztus egyedural-
mát csorbítja.

5. minden olyan törekvé ellen, amely az
Egyház, igeezolgáló hivata.l~t ~'emmibe yes.zi,
avagy túlbecsüli. A.z egyház2 hioatal: Krisetus
rend~Ue. Tőle van tekintélye és szükségessége,
mert a hivatal szolgálatában Krisztus maga
szól ée cselekszik. Azonban a róm kat. vallás
idegen szellemnek enged, amikor áldozópap-
ságrólszól és embereknek állandó természet-
reletti képességeket tulajdonít, amellyel külön-
leges helyzetbe emeli őket a tö-bbi hívővel
szemben.

6. minden olyan tévelygés ellen, amely
Jézus Krisztuson, az egyetlen J{özbenjárón kí-
ciil, Szűz Máriának és ' a ezenteknek közben-
járá ához fordul. Aki e.zt teszi, az még nem
hallott izazán az evangéliumról és nem bízik
lsten ke~yelmében. Hitetlen égével pedig' ká-
romolja ICrisztust. Mária és a többi szent hoz-
zánk hasonló bűnös emberek, akik éppen úgy
rászorulnak Krisztus v álts ágára, mint mi. A
Biblia azt tanítja, hogy minden hívő kere~z-
tyén seerit, mert az szent, aki. Istenhez tartozik.

7. az istentisztelet megrontá a ellen. A mi-
seáldozat, amelyben a pap minden nap újra
teláldozza a Krisztust, ellenkezik a Szeritírá s ,

sal, kiforgatja Krisztus vált.ságművét igazi rni-
voltából. Krisztus egyszer halt meg bűneinkért;
egyszersmi ndenkorra szól egyszeri elégséges
áldozata. Az istentisztelet fŐ1-észe az Isten Igé-
jének hirdetése é,S' a, szentségek vétele. Ezekben
lsten maga szól és jön hozzánk. Erre felel a
gyülekezet a liturgiában (magyarul: istenszol-
gálatban) énekkel, imádságokkal. bűnvallással
és hitvallá al.

8. az Ur seeni uacsoráiának megrontása
ellen. Nemcsak természetfölötti erőt és ke-
gyelmet kapunk ebben, amint a róm. kat, val-
lás tanítja, hanem magával Krisstussal egye-
sülünk. A teljes szent éghez tartozik az os-
tyának és bornak a kiosztása, mert világos
szavakkal így rendelte Krisztus. Nem helyes
Zwingli tan ítása, hogy az Ur szerit vacsorája
Krisztusra emlékezés, Az úrvacsora a Krisz-
tussal való egye ülés, mert Ő valósággal jelen
van.

9. a gyónás semmibevevése és túlbecsülése
ellen. Isten nem csak a közös gyónást a.dja, .
hanem a négy szem közötti személyes gyónást
is, hogy vigasztalást találjunk. A róm. kato-
liku vallás eltér a Bibliától, amikor a gyó-
nást az üdvö éghez feltétlenül szükségesnek
tartja. Nem a. pap oldoz fel minket, hanem
egyedül Isten maga. A gyóntató lelkész I ten
feloldozó Igéjét hirdeti, amelyben Isten maga
oldoz fel bennünket. A gyónás nem egyházi
nevelőintézmény az egyház hatalmának növe-
lésére, hanem gJjöt'rődő lellciismereielc vígasz-
talé]a,

Könyvismertetés.
Kovács Imre: »Néma [oradalom«. (»Swlgálat

és Irás munkatársaságának könyvei« c. sorozatban,
Cserépfalvy kiadás.) 1937.

Kovács Imre a könyvéhez mcttónak Madách M-
rom sorát írta oda:

»Megy-é előbbre majdan fajzatom,
Vagy, mint a malomnak barma, holtra fárad,
S a körből, melyben jár, nem bír kitörni ?«

A könyv mintha kcrnmentárja lenne Madách
szörnyü viziójának. »Az iró, - aki a parasztságból
vétetett és bent a lelkében már mindent elvégzett.
-- népének utolsó erejévele sikolt benne. Akik olyan
nagyon biztosak társadalmi konszolidációnkban, ki-
csit megdöbbenhetnek ennek a könyvnek az olva-
sásánál. A »néma forradalom« immár folyik a .pa-
rasztság lelkében és már nem is a 'kezdeti stádium-
ban hanem akirobbanáshoz közeledve. A forrada-
lom' más népek életében a vitalitás jele szokott lenni.
Eo-yelhibázott életrendszer fojtó karjából kitépi magát
a; életenergiával duzzadó népegészség. ~al~ha ~.
gyarországon is voltak ilyen forradalmi életerők.
A Dózsa lázadás és a parasztság későbbi mozgalmai
nem voltak egyebek, mint a magyar milliók életaka-
ratának kir.obbanásai, A tragédiánk azonban abban
van, hogy a »másik Magyarország« olyan erős tu-
dott lenni és annyira érzéketlen az egyetem~ !Ilf!-
gyarság életakaratával szemben, hogy a ':Italltas
forradalmainak ideje immár lejárt. Ma mar csak
a néma forradalom folyhat Magyarországon és ez
szörnyűbb minden kirobbant pusztító forradalom-
nál. A magyar parasztság ma már tagadja az életet.
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Kivándorol, egykézik, szélsőséges és ködös politikai
mozgalmaknak esik áldozatul és a szekták »kollekítv
extázisábane keresi .a nyomorúságos életbö! való
menekülés Iehetőségét. Mindez egy "elnyomott nép
reménytelen kísérletezése«, Az, amit Kovács Imre
anagybirtokok fojtó, életírtó és falu romboló hatá-
sáról ír, az az egymásután megjelenő szociologiai
munkák után színte nem is ujság már. De megdöb-
bentö, amit pl. a kivándorlásokról hallunk tőle.
»1886-90. években átlagosan évi 25.000'ember vándorolt
ki Amerikába. 1900-ban már 54.000, 1904-ben 100.000,
1907-ben 210.000 ember.« 1899-től 1913-ig 1.390.535
magyar honos hagyta el az országot. Ebből csak 20u/0
nemzetiség! Egy millió magyar nem kaphatott egy
talpalatnyi földet Nagymagyarországon az élete biz-
tosítására ugyanakkor, amikor az eladósodott nagy-
birtokokat emésztette és foszlatta a román és sváb
céltudatos birtokpolitika. A magyar bankok a kiván-
dorlást finanszirozták, a román »Albina« pedig az
erdélyi román honíoglalást. 1902-12-ig 157.413 kat.
holdat hódított a románság Erdélyben. (Ebből 144.558
kat. holdat anagybirtokok vesztettek !)

Vagy írjunk adatokat az egyke, a szektázás, a
»magtaíanok«, vagy a kaszáskeresztesek néma forra-
dalmából? Szólhasson inkább mindenkihez maga a
könyv !Kovács Imre a nagy tárgyismerettelés talán
a legnagyobb bátorsággal rendelkezö fiatal szocíolö-
gusunk. Látj a az élet összefüggéseit és mer olyan
dolgokat egymás mellé állítani, amelyeket eddig kü-
lön tartott és külön szeretett tárgyalni a »konszoli- :
dáció« társadalomtudománya. Az iró lát és az ol-
vasónak is látnia kell... Dyl.

*- Szabadíts meg engem Uram! címen jelent
meg a Harangszó kiadásában egy kis imádságos
könyv, Ez is, mint testvére, a Gyógyíts meg 'engem
Uram, a helyzetük miatt lelkileg különösen elhagya-
tottak számára szól. Tehát valóban missziói jelentő-
ségük van ajbetegség fogságában és a 'börtön rab-
gában sinylődők számára. Ez az újabb kis
imakönyv nem akar mást, mint elődje. Az evangé-
likus embernek nehéz állapotában fáklyafény lenni,
felfelé mutató ujj, amelyik nemcsak a rabnak a rab
élet eseményeiben, hanem annak kérdéseiben és ví-
vódásaíban is segítségére akar lenni. Mindenkor Istenre
irányítani a figyelmet, arra, amit ö mond és arra,
hogy mindenféle nyomorúságon es rabságori túl az
Isten szabadítása más. Rab létére is lehet valaki sza-
bad, élheti Isten gyermekeinek csodálatosan szabad
.életét. Az egyes alkalmak elökészítő szavai ezt a
célt szolgálják és az utána kővetkező kis imádsággal
megmutatják Isten felé az 'első lépést. - 'örömme! és
szerétettel köszönt [ük ezt a kis. imakönyvet és kí-
vánjuk: Isten áldja meg, hogy sok fogságban
sinylődő lélek számára lehessen útmutató Isten felé.

-- -- --------- ,,-

Figyelő.
1\ »Függetlenség« c. napilap 1937. július

7-i számában a következő hír jelent meg:
»Gazdasági tanfolyam lelkészek számára. A

földművelésügyi miniszter közölte a róm. kat.
egy házi főhatóságokkal, hogy a 'lell,;:észkedő
papság gazdasági kiképzése érdekében 15-20
jelentkező esetén 48 elméleti és 24 gyakorlati
órával mintegy kéthetes tanfolyamot rendez
a szarvam m. kir. középíokú gazdasági tan-
intézetben. A résztvevőkelhelyezéséről a mi-
ulszter tárcája terhére gondoskodik, a jelent-
kezőknek csupán a kilátásba helyezett ked-
vezményes utazás és élelmezés költségeit. kel-
lene víselniök.«

Ennek alapján remélhetjük, hogy a pi'O'

testáns, illetve az evangélikus lelkészek szá-
mára megrendezendő tanfolyamot Eszteroom.
han fogják megrendezni. L. L.

*II katolikus egyházi mozí Budapesten már
. régi intézmény. Utovégre legyen az egyhúzi
munka korszerű. Es a kultúrával is lépést kell
tartani. A budapesti kultúra aztán érthetően
terjed szerte az országban. Missziót végez. Egy
pestkörnyéki községben is megjelent nemrégen
a plébánia mozija, amit már egészen 'beállítot-
tak a belmissziói programmea. Vasárnap a
nagymiséri kihirdeti a buzgó plébános, hogy
délután húsz százalék engedményt kapnak a
moziban azok a fiatalok. akik a pénztárnál be-
mutatják a gyóntatócédulá,ju7cat. Az akciónak
kettős eredménye van. Sok a gyónó es: - táb-
lás házak is. vannak a moziban. Az akciónak
nagyobb sikere van, mint annak idején 'I'etzel-
nek Wittenbergbeil. Érthető: a mozinak na-
gyobb varázsa van, mint annak idején a római
templomépí tkezésnek

-Az 1930. évi VII. törvénycikkel létesített "Pro-
testáns Tanítói Internátusok Alapjából« való segé-
lyezésre evangélikus egyházunk nevében pályázatot
hirdetek. olyan gyermekeiket az 1936-37. és 1937-38-
ban taníttató tanítók gyermekneveltetésének céljaira..
akik falvakon, tanyákon teljesítenek szolgálatot és
ennél fogva gyermekeik továbbneveltetéséről a maguk
erejéből gondoskodni nem tudnak. Kívételesen s kü-
lönösen indokolt esetben ezen kategórián kivül eső
tanítók segélykérvényeis elbírálás alá kerül. Figye-
lemmel az alap rendeltetésére és a miniszter úr
intenciójára, különös figyelemben részesülnek azok
a folyamodók, akik gyermekeiket evangélikus inter-
nátusban helyezték ,el. A kérvényben feltüntetendő:
a tanító neve, életkora, müködési helye, családi vi·
szonyai, teljesített hadiszolgálata, házonkívül tanít-
tatott gyermekeinek neve, életkora, iskoláztatasi és
elhelyezési adatai (internátus, magánház. rokonság).
tanulmányi előmenetele, Továbbá a tanítói javadalom
pontos adatai tételenkérrt s végösszegben arany pengő
érték szerint. Feltüntetendő tehát: a fizetési osztály
és fok, a 'helyi javadalom (értékegység, kezdő fizetés
százaléka, föld, termény, tüzelőfa, készpénz, fize-
téskiegészítőállamsegély, esetleg -más, bármilyen ter-
mészetű javadalmi tétel) s végül a magánvagyon.
Folyamodási ívet megkeresésre az illetékes püspöki.
hivatal bocsát a folyamodó rendelkezésére. Tekin-
tettel az egységes eljárás szükségére, a segélykérés
ezen folyámodási íven nyujtandó be. Az illetékes
püspök úrhoz intézendő, bélyegmentes kérvény az'
illetékes esperes úrhoz folyó évi szeprember hó 15-éig
nyujtandó be, onnan pedig szeptember hó 20-áig az
llletékes püspök úrhoz terjesztendő fel, hogy szep-
tember 25-éig .kezeim között lehessen.

Budapest, 1937. július 1.

Dr. báró Raduánseku Albert s. k:
egyetemes felügyelő.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 7. VASÁRNAP.

Róm. 6:18-23.

Szabadság és szolgaság az a két állapot, ami-
ben G<? ember tudja maotit, Akkor is ez eL kettő, van
csak, ha Istennel szembeni állapotunkat nézzük. Vag!J
szabadok azért, mert Vele járunk, Vam} szolgák azért,
meri követel tőlünk. És aszerint, ahogy az ember
vélekedik, tesz bitW:I1Jjságot arról, hogy Istent meg-
találta-evag,y még nem. "Mert: azok, akik Istent niég
nem találták !nJeg, akik nem tudják hogy ki 60 ue
embe!; számlára, mind~g vafiami ellenséges hatalom-
nak fogják éreeni Ot, és az ember földi sorsát szol-
gaságJW.k. Az azonban, aki meqtalálta Benne az élet
értelmét és célját megértette, boldog lesz, hogy
szabad mástól és szabad lstennek szolgálnta. Mert
az Ő seolqdlata minderi mástól való szabadsáq, Tel-
jes függetlenség, a i!öldi élet kisériésének erejétől, de
teljes odaadás az. ég és föld urának,

A két állapot tehát meglehet egys.zerre is. Szot-
gaság a vUágnak es a bűnnek, ez szabadSág Istentől.
Szolgálat Istennek, 'ez szabadsáq; a világ kiserteseitöl,
a haltil hatalmátot. A.z ember tehát csupán. helyet
cserél a kettő között és mégis ettől a helycserétől
fijgg az élete. Meri a bún zsoldja a halál, eZ' ae
Istentől való szabadság, ra Isten kegyelmi ajándéka",
pe,dig örök élet, ez a bűntől való szabadság az ls-
tennek való szolgálat. Halál vagy élet, Istennel,
vagy lsten ellem; ,ez a kérdés számodra. És még az,
kitől akarsz szabadulni, hogya másiknak szolgálj?

- Budapest új evangélikus templomának alap-
kövét június 27-én tették le a Fóthy-út és Tlaksony-
utca sarkán, a főváros által adományozott telken.
Az új templom leendő oltára helyén felállított ol-
tárnál Kemény Laj os esperes hirdette az Igét, Rimár
Jenő szervezö lelkész pedig imádkozott. Az ünnep-
séget imávalés áldással Kemény Lajos esp ere
zárta be. I

- D. Raffay Sándor bányakerületi püspök július
t-vel nyári szabadságra külföldre utazott.
- - II soproni felső egyházmegye lelkészegye-

sűlete jún. hó 23-án Sopronban tartotta évi rendes
nyári értekezletét. Scholtz Odőn esperes megnyitó-
iában kegyeletes szavakkal emlékezett meg D. Ban-
csó Antalnak, a soproni teol. akadémia ny. igazga-
tójának és D. Dr. Rendtorff Ferencnek, a Gusztáv
Adolf-Egyesület elnökének elhunytáról, majd a német-
országi 'egyházi helyzetről tájékoztatta az értekez-
letet. Dr. Prőhle 'Károly 'egyet. tanár a sondershauseni
Luther-Akadémia munkájáról tartott előadást, amely-
lyel kapcsolatban az értekezlet Ielterjesz.tést inté-
zett az egyházkerületi lelkészegyesülethez. hogy se-
gélyekkel tegye lehetővé évenként legalább egy lel-
késznek az Akadémia nyári konferenciáján való
részvételt. Dr. Jánossy Lajos egyet. tanár az evan-
gélikus temetés lényegbeli alapelveirőlértekezett.
Az értekezlet azon óhajának adott kifejezést, hogy
minél előbb vezettessék be ·egy helyesen felépített
egységes temetési szertartás. Azután még az egy-
házmegyei lelkészi gyámolda jól megalapozott ál-
lapotával és a szászországi énekeskönyvnek az egy-
házmegye német nyelvű gyülekezetethe való általános

és végleges bevezetésének kérdésével foglalkozott az
értekezlet.

- Lelkészjubileum. Meleg ünneplésben részesi-
tette az abaújszántói evangélikus egyházközség lelké-
szét, Varga Lászlót folyó hó4-én lelkésszéavatásának
20-ik évfordulója alkalmával. A délelőtti istentisz-
telet végén a presbiterium élén Dr. Materny János
egyházkőzségi felügyelő köszöntötte a lelkészt, aki
az üdvözlést meghatottan köszönte meg, vallván,
hogy minden eredményét Isten kegyelmi ajándékának
tekinti.

- Lelkészválasztás. A kapolcsi gyülekezet a
megüresedett lelkészi állásra egyhangú bizalommal
Halász Béla eddigi helyettes-lelkészt választotta meg.
Az új lelkipásztort július l1-én iktatja be hivatalába
Jónás Laj os, a zalai egyházrnegye esperese.

Házasság .. Jávor Pál hatvani evang. lelkész
IUlllUS 29-én tartotta esküvőjet Horváth Józsa okl,
tanítónövel a budapest-kelenföldi 'evangélikus temp-
lomban.

Hautzinqer Adél Margit és vitéz Lánghy Emil
rn. kir. ezredes június 2,6-áll tartották esküvőjüket
a budapesti fasori templomban.

- Presbiteri konferencia. A békési egyházmegye
június l5-én és l6-án mintegy 200 résztvevő jelenlété-
ben tartotta Orosházán 1. hitmélyítő konferenciáját
Kovács Andor esperes és Lányi Márton orsz, gy.
képviselő, egyházmegyei felügyelő elnökléte mellett.
A konferenciát megelőzőleg l5-én este' templomi ün-
nepély volt, melyen Zeman Mihály tótkomlósi és
Bottyánszky János mezötúri lelkészek imádkoztak.
Az Igét Ruttkay-Miklián Géza. szentetornyai lelkész
hirdette. Borgulya Endre szarvasi tanító Bach J. S_
Toccata és Fuga, O-moll c. rnüvét játszotta. Az
orosházi Evang. Egyházi Énekkar Sass Arpád tanító.
karnagy vezetésével karéneket adott elő. Kozma
Andor »Krisztus mindenütt« c. költeményét szavalta
Honti László orosházi tanító. l6-án délelőtt az egy-
házmegyei és egyházközségi elnökségek, egyházi tiszt-
viselök. képviselötestületi tagok, presbiterek, tanítói
kar, egyesuleti vezetőségek az Ur asztalához járul-
tak, rneíyet Kovács Andor esperes és Chován József
csabacsüdi lelkész szolgáltattak ki. A konterencíán az
előadások Iögondolata volt: »Miért kell az evangé-
likusoknak hitükben szilárdan megállaníok ?« A kon-
ferenciát Kovács Andor esperes imája után Dr. Lá-
nyi Márton egyházmegyei felügyelö nyitotta meg
lelkes szavakkal - a xoníerenciat testvéri szaretet-
tel a vendéglátók nevében Horémusz Pál orosházi
ig. lelkész üdvözölte. Az első előadást a fenti téma-
kör Iőgondolata szerint Balcó András kondorosi lel-
kész tartotta »A mi tiszta forrásunk a Jézus Krisztus-
ban megtelj esedett Biblia« címen, a második előadás-
ban megrázó erővel mutatott rá Bottyánszky János
rnezőtúri lelkész: »A mi Istenben 'vetett hitünknek
bizonyságaira és erejéres. »A mi fő elvünk a Jézus

. Krisztus szerint való szolgálat« címen Bartos Pál
szarvasi lelkész tartotta a befejező előadást. A kon-
ferencia Fürst Ervin lelkész imája után ért véget.
A befolyt offertórium az egyházmegyei 'belmisszió
támogatására szolgál, '

- Halálozások. Dr. Bókay János ny·. egyetemi ta-
nár, anagyhírű gyermekorvos f. hó 6-án, 79 éves
korában elhunyt. Hosszú időn át volt a pesti magyar
egyház presbitere. Egyházunknak mindvégig áldo-
zatos, hű fia volt.

Tóth Kálmán. szakonyi evangélikus lelkész 69
éves korában meghalt.

Valent Márton volt csövárí evangélikus lelkész
életenek 44-ik, felkészí szolgálatának 20-ik esztende-
jében hosszas szenvedés után június hó 22-én Aszódon
meghalt. Temetése június hó 24-én volt Aszódon.

Dövényl Károly ny. postatakarékpénztári főszám-
tanácsos, a pesti magyar egyház egyháztanácsosa.
életének 70-ik évében június 23-án elhunyt,
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Csérneki és tarkeői DesewfJu András folyó évf
június hó 27-én hosszas szenvedés után, életének 67
évében az Urban' csendesen elhunyt.

- II KIE. dunavecsei táborozásának nyári prog-
rammja július és augusztus hónapokra. Július 25-.~O,;
Serdülő- és fiú-tábor-czás. Augusztus 1-14: üdulo
táborozás. Augusztus 15--20: Evangélikus -és Refnr-
rnátus Ág közös konferenciája. Augusztus 2,0-22'
Dunamenti ifjúság hétvégi k.onf{we~c;,áj~., (Feltételek
ugyanazok, mint a b~dapestI es k~r~yekl, kO~,feren-
ciánál, "Kerékpáros túra. ,JelentkezesI ' hataridö : au-
gusztus 14.) Augusztus 23-31: KIE Nemzeti, Szö-
vetség vezetőképző táborozása. Jelentkezések kül- '
dendők és felvilágosítást ad a tábor vezetősége (Bu-
dapest, V,III., Horáns:?ky-utca26. szám).

~ Felvételek a tiszai ~g. hitv. ev, egyházkerület
miskolcí jogakadémiáj án az. 1-937-38. tanév T. felére.
Azon végzett középiskolai tanulók,~ki~ újonna~ ~e-
iratkozni óhajtanak, kötelesek felvetehepg,ed~ly~rt
a jogakadémia dékáni' hivataláh~z, ben~ult~.tt kér-
vénnyel folyamodni. A folyamodási határidő: 1937.
aug. 20. - A felvételi kérvényhez a ,kővetkező
eredeti okmány-ok, csatolándók: 1. születésí anyaköny ,
vi kivonat; 2i. középiskolaí érettségi bizonyítvány; il.
erkölcsi bizonyítvány a folyamodó nemzethűségéről
éserkőlcsi rnegbízhatóságáról: '4. hatósági bizonyít-
vány arról, hogya folyamodó hadiárva; 5. ha a
folyamodó atyja harctéri szelgálatot teljesitett. Ká-
roly csapatkereszt velnyerésének igazolása ;6. köz-
hatósági bizonyítvány a, folyamodó szüleinek fog-
lalkozásáról, vagyoni helyzetűkről és arról, hogy, a
szülők mióta laknak jelenlegi lakhelyükön, hol lak-
rak azelőtt s famennyiben több helyen laktak, mi volt
a foglalkozásuk r$g-ebbi Iakóhelyeíken ; 7. a más
főiskolaról jövők még távozási bizonyítványt, illetve
leckekönyvet is kötelesek csatolni. A' kérvényhez 2,~
P okmánybélyeg 'és 1.- P k-ezelési költség csa-
tolandó. Nem eredeti okmányokkal felszerelt kér-

"vények nem vehetők figyelembe, A beiratkozásnál
személyes megjelenés kötelező, Evangélikus folya-
modók a felvételnélelőnyben részesülnek, arneny-
nyiben kérvényüket kellő időben adják be. Ezenkívül
részükre .menzaétkezés is biztosítható, amennyiben
ezért Iolyamodnak,

- Kérelem a hazai prot. 'belmisszió barátaihoz.
Alulírott 30 évvel ezelőtt sajátítottamel a híressé
vált, ma 5000 ápoltat befogadó, Bodelschwingh-féle
belrnissziói telepen az epUeptikusokés 'egyéb testi
és szellemi fogyatékosok gondozását. Hét éve pedig,
Budakeszín bérelt helyiségekben, állami és egyházi
segítség nélkül raktam Je alapját cr »Magyar Béthel«-
nek, hol jelenleg 29 testi és szenemi fogyatékos,
epileptikus árvát, félárvát, lelencet, nyomorékot, el-
aggottat gondozök. ,A hét éven át megtapasztalt
isteni kegyel-em arra ösztönöz, hogy ne csak errnek
ci jelenleg gondozott létszámnak adjam meg a szá-
mukra szakszerűerr berendezett, .nekík való 'külön
kis világban 'a családi otthont, hanern nagyobb lét-
számnak is. De ehhez megfelelő helyen, megfelelő
épületek, terjeszkedési lehetőségek és alkalmas élet-

. feltételek kellenek: pár hold föld is, ahol kerti
munkával és mezei munkával foglalkoztathatom a
rámbizottakat, E lapnak olvasóihoz azt- a tiszte-
letteljes kérest -íntézem: sziveskedjenek városukban.
községükben, határukban körülnézni . s nekoem olyan
1-'2-3-4 épületből, mellékhelyiségekből álló (pár
holdas ker ttel) legalább 15-20 szobát kitevő, bér-
beadó, esetleg eladó objektumra felhívni figyelmemet.
ami fent vázolt belrnisszíói munkám számára mínden
tekintetben alkalmas lenne. Tekinfetbe veendő a jó
közlekedési lehetőség, .egészseges jó ivóvíz, szép,
esetleg 'erdős vidék) s lehetőleg-prot, kőrnyezet. Hogy,
mit jelent egy .belmisszióí eszmét megvalósító intézet
letelepedése egy .faluba vagy városba, azt most. 'nem;
fejtegetem,csak al).nyit mondök, most, hO'gy éltető~~~~--~~--~----------------~---'Fébé Evangélikus Diakonissza Anyaházi NYOmda,

forrást fogad be, aki ily, munkát befogad. K~re~ ,min'
denkit, szíveskedjék citnemre ajánlatokat es jó vta-
nacsokat juttatni, amelyekérte;zúton is hálás kö:
szönetet mondok. Walh-abenstein Jakab, Budakeszi.

- Nyaralás. A FébéEvangélikus Diakonissza
Egyesület Budapest-Hűvösvölgyben L. Hidegkútí-út
123/a. szám alatt (telefon: 1-645-73) penziót tart
fenn, amely a 83-asvillamós végállomásátóí a város
felé 2-3 percnyire gyönyörű, egészséges, c;;end~s
helyen, berit az 'erdőben .fekszik; testi 'és .. lelkl. PI-
henésre kiválóan alkalmas. A penzíót a diakonissza
intézet orvosa vezeti, 'Pihenni vágyóknak melegen fi-
gyelmükbeajánljuk.

,.:... Flz. llszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,
az ország egyetlen evang. polgári Ieányiskolája, a
páratlanul .szép fekvés~,.3 holdas parkkal, ~örülvett,
br. Podmaniczky kastélyban van s családias szel-
lemben nevel, Az 1937~38. iskolai évre az ellátási
díj havi 50 ,P. ,K~llő. számú j~l.entk.ezéses.et~n há~-
tartási tanfolyamat IS megnyitj a. Felveszí interná-
tusába a' helybeli fiúgimnáziumba bejáró leánytanuló-
kat is. Tájékoztatást nyújt.ílz igazgatóság.

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.

DIAKONISSZAHAlZI PANSIO KőSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május 1-tőlegész éven
áto Alpesi klíma, diéta. - Gyermekek nyaraltatását
is vállalj a. Cím: Evangélikus' diakonísszaház, , Köszeg.

HOGYAN TAMQGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKEROLETEK JóLETIEGYESOLETET?1
Evangélikus ember családjáról' a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is oa »Jólétí.
Egyesülete felkarolása. 'Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti" Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bítosítást 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.) Teleton 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba. Debrecen, Győr, Kaposvár, Mískolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnokl Min-
den egyházközségben megbízottat vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megf,elelő javadalmazással tagsz'erzőket, hölgyeket is.

SZLÉzAK LAsZLÚ
Magyarország aranykoszorús .rnestere

harang- és éroontőde, naranatetseereles- és harang-
lábgyár; Budapest, VI., Petnehdeu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diseokleuéllel kttűntetoet

Most jelentmeg Szdntó Róbertnek, a kiváló szónok-
nak Szeretsz-é engem? cím alatt egyházi és alkalmi
beszédeket és előadásokat tartalmazó, 252 oldal ter-
jedelmű, szépen kiállított .könyve. Ara P. 4.1:50.
Scholie. Testvérek könyvkereskedésa, Budapest, IX.,

, Ferenc-körút 19-21.

E.kszer, arany, ezüst óra,
egyházi kegyszerek

, 'la legolcsóbb napi áron
SZIGETI N ANDOR és 'FIA
ékszerész, Budapest, IV., Kecskemét~utca 9 'szám.

Alapitoa: 1867.

Budapest, VII., Damjanich-u 28jb.- F.: Farkas L.
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Ruttkay-Miklián Géza: Nem hagyhatom szó nélkül. - Hírek,

LONDON ÉS BUDAPEST.
Érdekesen találkozott egymással két ese-

mény az elmult héten. Londonban a 130ik ér-
tekezterét tartotta a nemzeti ki .ebbsé gek. li-

.gája, mely a 'kísebbsági sorban élő nemzetisé-
gek he lvzetét és igényeit tarja évről-évre a
viláz' elé. Aki Jígyelemmel kiséri e konferen-
ciák vitáiról kiadott s egyébként rend zerint
szúkre szabott tudósításokat, az minden évben
kénytelen megállapítani, hogy El panaszok nem
csökkentek, a helyzet sehol sem javult s csak
magában Európában .JO millió ember él ki-
sebbsegí helyzetbell bizony mind a negyven
rnilliónak meg van ma is a panaszkodnivalója.

Ennek a kenferenciának a megnyitásával
egvidejúlegTtthon, Budapesten történt a má-
sik esemény. Széll József belügyminiszter nyi-
lat kozatot tett, mely egyfelől általánosságban
kifejti a magyar korrnány álláspontját a nem,
magyar nyelvű magyar állampolgárok kisebb-
ségi jogaira nézve, másfelől pedig különösen
kitér a magyarországi német kisebbséggel
szemben való hivatalos állá pont megvilágí-
tására.

Örömmel egyetértünk a belügyminiszter-
nek a magyarországi nérriet kisebbség mindig
törhetetlenül húséges magatartásáról mondott
szavaival. Valóban a magyar nemetség néme-
tül beszélt és magyarul érzett és ennek sok
meggyőző tanuságát adta. Annál inkább kel-
lett nyugtalanságot sokfelé az, hogy az 'utóbbi
időben nérnet anyanyelvű testvéreink között
külön Iéle propagan da -mozgalmak indultak és
a közöttünk élő német kisebbség helyzetéről
teljesen valótlan és célzatosan íerdített hírek
kerültek nyilvánosságra. Helyes tehát, hogy
a belügyminiszter nyilatkozata az igazsághoz

híven, ele félneérthetetlen nyiltsággal megmond-
ja, hogy anémet kísebbségnek ezután ís a ana-
g~'ar nemzettel való törhetetlen összetartozás
útján kell maradnia, viszont »Magyarország az
ő nemet vagy egyéb nem magyar anyanyelvű
állampolgárait legalább is olyan kedvező bá-
násmódban kívánja részesíteni, mint amínő el-
bánast joggal várhatunk el mi is, azoktól az
államoktól, amelyeknek termetén magyar ki-
sebbeégek élnek«.

Erre a hivatalos nyilatkozatra vasárnap
a német kancellár helyettese, Hess Rudolf
adott választ, mely egyfelől örömmel állapítja
meg, hogy a magyarországi nérriet kisebbség-
nek a .politikai szabadság é a gazdasági 'e;gyen·
rangú helyzet mellett lehetősége nyílik az
akadálytalan kultúrális fejlődésre is, másfelől

.pedig nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a
magyarországi nemetség a jövőben is hűség-
gel szolgálja a magyar államot és így továbbra
is hidat alkot a két nép között,

Ez a két nyilatkozat tehát különös egyet.
értésben intézi el a magyar állam területén
élő német kisebbség kérdését ugyanakkor, ami-
kor a londoni értekezleten a más országokban
élő német kisebbség panaszai és megdöbbentő
adatai is elhangzottak. Nyilvánvaló ebből a
tanulság, amelyet minden barátunk és ellensé-
günk észrevehet, hogy nálunk a kisebbségi
helyzet nem jár joghátránnyal és az állam-
polgári jogok tekintetében semmiféle korláto-
zassal. Jól esik ezt megállapi tani 'éppen akkor I

rnikor a londoni koníerencía Europa bélkéje
legnagyobb veszedelmének mínösítette a ki-
sebbségekkel való igazságtalan és a békeszer-
ződé ekkel ellenkező bánásmódot, még pedig
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az,Ú. n. gyöztesallamokba».
Ez. az egész kérdés, azonfelül, hogy min-

denkitérdekelés érint, annyiban kívánkozik
egyházi lapunkba, mert éppen a mi egyhá-.
zunkban német és tót anyanyelvű hívek is
tekintélyes számban élnek. Egyházunk éppen'
az anyanyelv használata tekintetében testvéri
megértő magatartást tanusított mindig a más
anyanyelvű gyülekezetek élete iránt. Most te-
hát jólesően kell megállapítani, hogy a magyar
kormány hivatalosan ts ugyanazt az. álláspontot

. fejezte ki, ami egyházi életünkben ismételten
kifejezésre jutott rés állandóan gyakorlatban
volt: nem magyar anyanyelvű testvéreink is
legyenek hűségesek a magyar hazához, ame-
lyik jó IÓS balsorsában egyformán fiainak te-
kinti őket lés nem aJkaI'velük méltatlanul bánni.

Hit- és törzsrokonság.
A tallim püspöki dőmtemplomban elhangzott egy·
házi beszéd, a budapesti fínn-ugor.Ielkészkoníerencián
ny.ert sok indíttatásról szóló beszámoló első részlete

az észt testvérnép számára. '

20. zsolt. 6: 'Örvendezzünk a Te
győzelmed felett ée lengessünk zász-
lót a mi Istenünk nevében.

Osel. 28, H: Puteoliban atyafia-
kat találtunk, ée kérének minket,
hogy maradjunk náluk 7 napig.

Pál fogolyként utazott Rómába. Roma és
egész Europa apostola fogolyként vitte oda az
evangélíumot, Ám ez az evangelium előfutárok,
(talán kereskedők, harcosok, rabszolgák) útján

.már Pál előtt is hatott Puteoliban, kb. 200
kilométernyire Rómától. Micsoda örömteljes
meglepetés volt. ez Pál számára, aki a kicsi-
ből, a majdnem észrevehetetlenből Krisztus
parancsára az Ő erejével szétágazóan nagyot
alkotott. . ~. I

Valami hasonlót élt át az a 27 evang. észt; .
kik rnínt egy szabad, hívő nép tagjai Magyar-
országra utaztak és ott május 23-t.ól június
6cig tartózkodtak. Nagy volt a meglepetésünk ..•
mikor láttuk és éreztük, milyen jelentős sze-
repet játszott és [átszdk ott az evangélikus
egyház. Mert erről eddig nagyon keveset tud-
tunk ..

Magyarországon az ev. lutheri egyházat
közönségesen evangélikus egyháznak nevezik.
Magyarországon . jelenleg 535.000 evangélikus
él, 268 gyülekezetet alkotva. (A trianoni »bé-
ke« előtt. 1.340.000-en voltak.) Református-kal-
vinista1.800.000, katolíkus 5.600.000. Minden
ezer magyarra 61 evang. (6.10/0) 210 ref. (21
0/0) esik.. tehát. az egész nép egynegyedenél
több (270/0) evangélikus a szónak általános
értelmében.

A· vérrokon magyarság története esemé-
nyekben olyan gazdag es változatos, hogy az

c embernek sokat és hosszan kell dolgoznia, hogy

-
azt megismerje es abban elmélyedjen. Sőt még

.a könyvek sem egyedül élő források. De'a
fiunek és az észtek egy csoportja, (77 a szá-
muk) elérlék azt,hog'y ott állhattak az élő
történetfolyam partján es kanyarulatamál. A
magyar nép iránti érdeklődésük, különösen an-
nakevang. része iránt; miriden nappal és fel-
ernelő eseménnyel. csak nyert lendületében. A
l~b.20 istentisztelet (ebből 3 Budapesteu). elő-
hívták a hit és .lélek eddig még nem tapasz-
talt emelkedését, Sok alkalom volt a benső
megmozclulásra, áhítatra és csendes könnyekre.
Mert ez oly testvérnépek történelmi jelentőségű
találkozása volt, kik 2000-2500 évvel Krisz-
his előtt, mint pogányok váltak el egymástól
es most, nagyon nehéz és nagy küzdelmek után,
mint keresztyén kultúrnépek találtak ismét
egymásra. A válás a Volgataján volt, a ta-
lálkozás a Dunánál. És nem túlzás az,. ha
mindazok az észtek. akik ebben résztvettünk.
egyhangúan állítjuk. hogya magyar-finn-észt.
vérrokonsági rnozgalom, a vallásos érzéssel is
megerősítve, első csúcspontját 1937 tavaszán
érte el. A vallás kötelékei fogtálk körül mind
a három népet, - az egész népet és nem
csupán a felső réteg kultúrembereit - a leg-
élénkebben, legszorosabban, legbensőbben, leg-
mélyebben. A hit éSI az egyház keltette fel a
népet is, a lelkes, szíventalált, fellelkesült né-
pet. Ehhez a néphez számítottuk mí testvéri
érzéssel a katolikusokat is. Minden szónoklat
nagyon t.artózkodó' volt á katoljkusokkalazem-
ben, a testvéri viszony átérzése folytán soha
senki nem szólt méltatlan értelemben a kat.
egyházról. Csak' ha a történeti igazság kívánta,
hangzott el 'e, szó: »szenvedéseink«. Feltételez-
ték, hogya résztvevők tudják, mit jelentenek e
sokat mondó szavak: »a magyar evangélikusok
szen védtek, - szenvednek«. Mert az evangé-
likus gyülekezetek - lutheriek éSI reformátu-
sok - Magyarországon mártírgyülekeeetek.
Ezt hirdeti keserű igazs,ággala mult. Mert
a magyar ember tud nagylelkű lenni: az, evang.
magyarok elkeseredése ezekben a történeti na-
pokban otthon, lakat alatt maradt. OsaJk az
a gond és .bánat volt kivétel, amelyet az idegen
népek igájában sínylődö 800.000 magyar test-

<,vér sorsa kelt.
Magyarországon újra. alkalmunk volt a mi

multunk felett is elmélkedni, Állíthatjuik: az
észt nép 1227-től, amikor az evangéliumellenes
és véres »misszdósháború« (ha ugyan egy ily
szó egyáltalán alkalmas ilY' tett megjelölésére)
bevégződött, 1525-ig, a ref'ormácíóig vallásilag
és politikailag martír volt, de később mégis
'e~yre, csökkent a vallási vérszegénység és a
megpróbáltatások élessége, úgyhogy csak a
nemzeti és szooiálpolitikai szenvedés, úgy le-
het mondani: a világi mártíromság maradt.
meg. Magyarországon részben fordítva tör-
tént: nem a katolicizmus vette el a néptől a
szabadságot, mert saját királya, István tette
keresztyénné az országot és annak népét, ha-
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nem a mohácsí veszedelem: s iniután evvel
kapcsolatban a néplélek .gyorsan odaf.ordult az

.evang. hit felé, (úgyhogy Magyarország akkor
90%-ban evang. lett) utána a rendkívül sok ál-
dozatot kívánó harc a katolikusokkal. több mint
200 év folyamán, alkotta meg a »Szen vedő
Magyarország«-ot. Egyben úgy a Habsburg-
osztrák uralkodók, mint a világháború viharai
is' nagy szen vedeseket és súlyos sebeket okoz-
tak.

Most említem, hogy az evang. vallas Ma-
gyarországon a belső erőknek és népi öntu-
datnak kimerülhetetlen forrásává lett. A fiatal
magyar ok, akik. a lutheránus Wittenbergben és
a kálvinista Genfben tanultak. hazájukban oly
személyiségekké váltak, kiknek fénye Magyar-
ország egyháztörténetében nem alszik ki soha.
Ez a tény mutatja meg letagadhatatlan ul , hogy
a lutherániz:ríÍus, lényege szerint, a nérrietség
tőlteljesen független és felülemelkedik a nem-
zeti korlátokon, úgyhogy ami egyes embere-
inknek ezirányú akadékoskodásai és kétséges-
kedései csak mesterségesen, erőszakoltan kel-
hettek életre. Azok a hibák, amelyek. a mi
evang. egyházunk szervezetében régebbi idő-
ben elötúntek, nem Luther tanításának ered-
ményei voltak, hanem azokat a hatalom bir-
.tokaban levők okozták, akik elöjogaikat a ka-
tolikus időben nyerték és az egyházat ezek
alá akarták kényszer íteni.

A nagy harcok, __áldozatok és .keserűségek
két évszázada ellenére is az evang. népi ideál
az újabb időkben) a magyar népnek éppen evan-
gélikus nagy fiaiban lángolt fel. Ez az 1848-
49-es években történt, amikor Magyarország
elszakadt Ausztriától, hogy önálló állammá vál-
jék. Az- egész nép szellemi vezéreivé evangé-
likus férfiak lettek: a zseniális Kossuth Lajos;
Petőfi Sándor, a nagy, hazafias költő és Görgey
Arthur, a nagy hadvezér. Csak 1. Miklós cár
120.000 főnyi seregének segítségé vel gyözhette
le Ausztria császára a magyar szabadságharcot.
Manapság Kossuth emlékszobrai ékesítík Ma-
gyarország csaknem minden városát.

A legújabb időkben, mikor a világháború
után a magyar népet meg kellett menteni a
kommunisták remuralmától és a íelborulástól,
a református Horthy Miklós kormányzó és az
evangélikus Gömbős Gyula voltak a vezérek,
akik -körül egyesült minden magyar egy haza-
fias népbe. Ez alkalmas az elmélkedésre.

Nem szabad egy nép történetéből vett ily
tényeknek tulsagesan világiaknak és ezért fe-
leslegeseknek feltünniük előttünk. Hiszen ha.
a nagy svéd' király és Észtország uralkodója,
II. Gusztáv Adolf, a nagy evang. híthös, aki
egykor templomunkban is tartózkodott, nem
vont volna kardot az evang. hit védelmére,
s nem vett volna részt a politikában, mi lett
volna akkor? S mi lett volna, ha a mi sza-
badságharcunk hősei fegyverrel nem védtek
volna népünket? Valószínűleg nem léteznénk
többé, mint keresztyén népés Észtország nem

lengethette volua győzelmi zá zlait Isten ne-
vében és az Ő dicsőségére.

Ezeknek a nagy eseményeknek az érintése
után végül tekintsünk ama lelkéezkonferen-
ciára.

A legemelkedettebb napok egyike május
25-e volt." amikor D. Raffay Sándor magyar
püspök Raliamagi észt és Mannermaa finn
püspökkel együtt a megnyitóistentiszteletet tar-
totta közös úrvacsorával. A szentség, az áhitat
és a testvériség érzése leírhatatlanul elragadó
és titokzatos volt. Magyarország, Finnország
és Észtország először állottak egyesül ve Isten
előtt. Mint első alkalom, az egyetlen alkalom.
A következö nem első többé. A hívő testvér-
népek lsten akaratából, Isten kegyelme által
egyesültek és tudtak örülni a szerit győzelem- .
nek. Raffay püspök alapigéül Pál apostol Efé-
zusi Levelének 4. része 7. versét vette: »A
kegyelem pedig Krisztus ajándékának mérté- .
ke szerint adatott mindegyikünknek«.

Lenne még elég anyag beszámolónk foly-
tatásahoz. Végül azonban csak arra történjék
utalás, hogy a magyarországi evang. egyház
vezetői oly sok szellemi erővel, evangéliumi
hatalommal és vallási -Ielki adottsággal rendel-
keznek, hogy tizszeresen kiegyenlítödik ki-.
sebbeégi számarányuk. A számarány itt eltünik .
és előtérbe nyomul a szellemi nagyság.

Az ember nemcsak hé:t napig szeretne e
hittestvérekkel együtt lenni, - hogy az apostol
szavaira hivatkozzunk, - hanem hetvenszer
het napig szereme velük együtt dolgozni, mint
azt Krisztue 'egy másik alkalommal Péternek
mondta. Ámen. Raudicep» Leopold.

Uj nemzedék - magyar jövő.
Pusztulunk, veszünk, mert a régi korok,

idegen dínasztiák mulasztásainak a levét mi
isszuk meg, mai ernberek. Idézhetném a pró-
féta mondását is: »Az apák ették meg az
egrest, de a fiak foga vásott belé«. Ilyen gon-
dolatokra indításokkal vannak tele a ma »di-
vatos« Ialukutató könyvek. Sokan hajlandók
ezeket kírakatprodukcióknak, színes riportok-
nak tartani es egyúttal azon a mívón emlegetni,
mint hangulatkeltésre számító könyveket:
»Ezeknek a fele sem igaz«: »van bennük va-
lami igazság, de Lényegileg egyes mozzanatok
rikító kiszínezései«. Per ze ezt könnyű mon-
dani. Különösen azoknak, akikre ez kissé rossz
fényt vet s akik ezért ssívesen bízzák 3,4
időre, hogy majd oldjla' meg vagy' enyhítse
valamiképpen helyettük a nehéz problémáikat.
A Kováes Imre-téle »néma forradalom«, vagy
a Dunántúlnak Erdélyhez hasonló sorsa nem
is teljesedik be egyhamar. Az egyke sem rom-
bolja le egyszerre a nemzetet, komoly statisz-
tikusok megállapítása szerint a mai lkö,rülmé-
nyek mellett ís, 1960-ig szaporodni fog a ma-
gyarság és csak onnan kezd majd meglátszani
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az elöregedés, amelynek jelei rnáris mutatkoz-
nak, éppen a Ietargiába süllyedés, egykézés,
felelőtlenség, mának való élés képében.

A magyar társadalomban 4 inillió prole-
tár van, a nemzet majdnem 50ojo-a és nincsen
számul-ra lelemelkedés vagy annak lehetősége.
Mint valami óriási kasztrendszer, elkülöníti
magát egymástól a magyar társadalom. És az
egyik kasztból a másikba, csak lépcsőzetesen
és nehezen van átjár'ás. Keveseknek. szeren-
cséseknek, kíválasztottaknak. A feltörőknek
azon ban abban akasztban, vagy rhasználjuuk
talán enyhébb szót: zárt társadalmi osztály-
ban sohasem felejtik el azt, hogyalulról jöttek,
tehát: parvenüle. A kasztek pedig íéltékenyen
őrködnek egymásra, hogy ta.gjaiik megmarad-
janak. és valahogy lejjebb ne csússzanak.

Nagyjából három társadalmi osztály van.
1. Az intelligencia, a rnűvelt középosztály.

Ide tartoznak: nagy - és közép birtokos , gazda-
sági tisztviselő, nagyiparos, nagykereskedő,
kereskedelmi szabad pályán rnúködők, közle-
kedesi és ipari tieztviselők, köztieztvíselök, pa-
pok, tanárok, tanítók, értelmiségi szabad pá-
lyán működökj katona-, csendőr- és rendőr-
tiflzbek; tőkéseik és a nyugdíjas tisztviselők.
Azonban ez az osztály sem egységes, hanem
a fizetési foknak megfelelően újabb fokokra
tagozódik és a tizedik, vagy tizenegyedik fi-
zetési osztályban álló, vagy annak megfelelő
színvonalon élő értelmiség a fentebbíek ré-
széről nem részesül kevesebb lenézésben, mint
a társadalmi osztályok második csoportjának
tagja. Csak két példát. EgyiJk nemrég elhunyt
és nagy karriert befutott államférfiunknak soha.
sem tudták megbocsátani egyesek (ugyanabból
az osztályból származók) azt, hogy »csak« ta-
nító volt az apja. Egyik fiatal lelkéseünknek
pálya választására is csodálkozó .. megjegyzést
tettek, mikor kérdésre válaszolva azt mondotta,
hogy atyja magasrangú minisztériumi tisztvi-
selő volt. »A lelkészi pálya csak papok, taná-
rok és tanítók, vagy szegényembereik fiainak
való«, monclottaaz illető, szintén államiálkal-
mazásban lévő ÚJr.

2. Polgárosztály. Ide tartozik a kisbirtokos,
kisiparos, kiskereskedő, a kőzlekedési segedsze-
mélyzet, az altisztek, katonaaltisztek, nyug-
díjas altisztek. Az a bizonyos jólszituált, de az
Ú. n. »mű velt« ember címére igényt nem tartó
réteg, amelyiknek legnagyobb ereje életigényé-
nek megfelelő fizetése és emiatt testi-lelki
szükségletei állandó kíelégítésénekJehetósége.
(»Polgári koszt«, mozi, rádió, könnyebb olvas-
mányok, sajnos; újabban pengős és Iélpengös
regények, használt állapotban féláron, vagy
kölcsön). . .

3. A proletárosztály. Ide tartoznak a fenti
osztályban felsoroltak egyes részei, akillckü-
lönböző okok miatt nem tudnakéletigényüknek
megfelelően élni.. valamint azok, akjk számára
a magyar földön-úgy 'látszik soha sem terem
babér, Az a réteg ez, amelyikről a falukutató
munkák irnalk. .Az a. réteg, amelyik valójában

a nemzet testében! 4 millió körül v'fl1. És alkotói
az élet számkivetettjei, az egykében, a szek-
ták túlvilági révületében meneküléet és fele-
dést keresők, vagy az egykedvúek, akiknek'
mát minden mindegy. Napszámosok, ősterme-
lők, gazdasági cselédek, bányaniunkások, ipa-
rossegédek, szolgák (értve alatta a nem értel-
miségnél szolgálókat), házicselédek és munka-
nélküliek, talajvesztettek, esett emberek.

Ennek a három osztálynak ifjaiból alakul
ki a magyar jrÖvQ,az az új nemzedék, amelyik-
nek, más á kell lennie, mint ősei voltak, újjá
kell lennie, hogy új időknek és új feladatok-
nak az elhordoza ában és megoldásában ne
akadályozást, hanem segítséget jelentsen.

Talán sötétségárad ezekből a sorokból. De
szinte ijesztő az a kép,amit az ember lát,
ha csak például az iskoláJk diák iait nézi tár-
sadalmi osztályozás szempontjáből. A közép-
iskolákra gondolok és mindenütt azt veszem,
ami a legközelebb áll hozzánk, az evangélikus
középiskolákat.

Mit látunk itt? Azt .. amit az elején mon-
dottunk : a kasztek elzárjak a határokat. Azzal
is, hogy a megűresedő helyeket saját ifjúsá-
gukkal töltik be és így a felemelkedésre, az
előbbrejutasra alig marad hely a többiek ré-
szére. Nem törvény ez, nem is szokásjog és
mégis már annyira benne van az életben, hogy
meg sem kísérlík áttörését. Az alsóbb nép-
osztályok nem is .nagyon. igyekezne:k fölfelé.
Nem. mintha cél lenne az, hogy minden »pro-
Ietár, elvégezze a gimnáziumot és beálljon a
szellemi szükségmunkásoknak a proletár-
sor felé kényszerített csapatába, (csak megern-
lítem, hogy az 1. társadalmi osztályból zár-
mazott diplomások körühnényeík és csekély
fizetésük miatt ma legfeljebb a II. osztály
életszínvonalát élhetik), hanem az lenne a cél,
hogya felvilágosodott proletárosztály megkezd-
je öneszmélés által a harcot lelki közönye,
szekták és szélsóséges agítácíók gyűrűjéből való
kiszabadulására. De ha most ezeket előrebe-

/ csátjuk, akkor is megdöbbentő az a statisztika,
ami az evangélikus középiskolák egymásmellé
állításakor az érteaítőkböl kiolvasható. Az
~936-37. tanévben az egyes társadalmi osz-
táj okból származó tanulok aránya:
Társadalmi osztályok: I. Il. Hr. Vegyes

sz á z a 1 é k.
Nyíregyházi gimnázium 95.1 31.2 2.4 1.3 .
Fasori ,. 70.8 20.7 5.3 3.1
Aszódi ,. 50.'6' "43.6. 4.6 '0.2
Soproni ,. 54.5 ,39.8 4.9 o.a
Szarvasi ",61.1 31.7 6.3 0.9
Békéscsabai » 54.2 39.-':" 5.- 1.8

, Ezekben az iskolákban tehát.az 1. osz-
tály beliek adták mindenütt a' tanulóifjúságnak
50~700j0-át. Az osztály vtehát tartja magát.
Nem engedi' át a helyét, még a hozzá közel
álló LJ yS~I,Lúlyszámára sem, úgyhogy annak
száma csa.!}.,,20-tpl 430jo-ig terjedhet, Akettö
pedig rnintha, ..ös.s~efogl1a:2.40jo-tól csak 60jo-ig
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terjed a Ill. osztályból származók száma. És
ez ellen nem lehet mentség az, hogy egyházunk
az intelligencia egyháza, Inert egyházunk, mint
az Ige egyháza, arra van rendelve, hogy a
jelen időben, akkor, a.m.iJkora katolikus egy-
ház kapitalistább, mint valaha, éppen az is-
kolákon keresztül szélesebb rétegeket. mozgas-
son meg, az iskolákban szélesebb rétegekbe
írja bele azokat. az elveket, amelyek az igaz
keresztyén élethez hozzátartoznak és adjon
erőt, indíttatást küzdeni a nagy veszedelmek
ellen. De nem szabad, hogy megkösse magát
egyes osztályok szolgálatában és tűrje, hogy
»az intelligencia egyházának« becézzék. hogy
elvilágiasodjék, feledve azt a célt, amire itt
Magyarországon is' rendeltetett. Tudom, hogy
lesznek, akik azt mondják majd, hogy nem
az a fontos az egyház számára, hogya vi-,
lág ball érjen el ieredményeket. Nem is erről
van itt szó. Sokkal inkább arról, hogy nem
tud szolgální egy egyház sem akkor, ha el-
szakad azoktól, akiket szolgálnia kell. Már
pedig az evangélikus egyház félmilliónál több
evangélikust foglal magában Magyarországon
és ebben a Iélmillióban sokkal több az Ú. ll.
intelligeuciáénál azoknak a száma, akik nem
tartoznak oda. A szekták leszállallak a mély-
be, ahol éhezik és szomjuhozzák az evangéliu-
mot, az egyetlen vigaszt a föld gyötrelmei kö-
zött; nálunk vajjon miért nincs rá lehetőség?

Nem lehet kifogás az sem, hogy az in-
t Iligeucia, .zámára magától értődő, hogy
gyermekeit iskoláztat ja, mert meg akarja tar-
tani azon a fokon, amin ő van. Hiszen éppen
er, a baj. Ab elzárkózás és a ka ztokra ta-
gozódás. A merev határok, amin nem tud át-
törni senki. A nagy tandíj, amit nem tud meg-
fizetni a lll. uéposztály, mert sok esetbell
egy család félévi kenyerét jelentené a 120
pengős évi tandíj.

Mindezzel nem akarom azt mondani, hogy
csak itt a hiba, hogy csak ab intelligencia
az a réteg, amelyiknek már. régen fel kellett
volna eszmélnie, hallani azt, amit kiáltottak
már II háború előtt Erdély közelgő tragédia-
jának. láttára és amit most kiáltanak egy
ugyanily tragédiának a Duuáutúlt fenyegető
ijesztő megisruétlödését jósoló jelek miatt, Hal-
laui kellene a hangot, amit a lenézett, betiltott,
törvényszékek elé állított Ialukutatók kiálta-
nak és nem elintézni fölényes kritíkákkal.
Ugvau mire jó az optimizmus? A szép rózsa-
színű magyar ábránd az erős, őserő magyar-
ról ? Miért nem inkább egy kis világoslátás,
vagy akár pesszimizmus is, csak legyen be-
lőle valami eredmény. És ne legyen pusztába-
kiáltó szó a sok írás.

A társadalom kasztszerű elzárkózását, eL
társadalmi osztályokon belüli tagozódását mu-
tatja az a statisztika, amit a soproni tanító-
képző növendékeinek származási lapja, mutat.
Itt már nemcsak azt lehet- megkérdezni: hon-
nan, hanem azt is: hová, mi a célod az is-
kolá val? Mert nyilvánvaló, hogy a második

osztály emelkedni akar es nem fogja gyer-
mekét II. osztálybeli pályára adni. Hanem fel-
jebb küldi. Az első is önmagában emelkedni
akar és mentegetözik önmaga előtt is, ha aját
osztályában egy nívóval lejebb süllyedt.

Fentebb példaképpen említetteni azt, hogy
egy elhunyt politíkusunknak soha sem tudták
megbocsátani, hogy atyja »csak« tanító volt.
Ez a felfogás túlságosan is elterjedt az 1
osztályban. Ezt bizonyítja legalább is a statisz-
tika 2 maga könyörtelen számaival: a soproni
evangélikus, tanítóképzőben az 1936-37. év-
ben az l-be 260/0, a II-be 57.4 ojo, a, Ill-ba
4.3%, a vegyeebe 9.5% tartozott. Ellenkezőt
látszik bizonyítani a szarvasi tanítónöképzö
1935-36. évi kimutatása, ahol a azokasos
arány van meg: 1. 58.3%, II. 32.5 Ojo, nl.
5.30/0, vegyes 30j0. De csak addig, míg meg
nem látjuk, hogy az 58.30j0-ból csak 24.20/0
marad meg a maga nívóján, mert papi, tanári,
vagy tanítói családból származik. Emellett ege-
szen más szemp ont alá kell vonnunk a leá-
nyokat, mint a fiukat. Az 1. osztály számára
süllyedésnek látszik a tanítóság. talán azért,
mert legtöbbjének élete a faluval való sokszor
meddő viaskodásban merül ki, vagy talán, mert
tanítónak: kevesebb végzettséggel is lehet men-
ni. Ennek a hivatásnak azonban, egyes szo-
morú példaitól eltekintve,· (de melyik pálya az,
ahol nincsenek hűtlen és rossz szolgák?) olyan
nagy súlya van, arnilyen nagy . felelősséget
hordoz a vállán. Mert nem szóbeszéd és nem
frázis a felelős ég. Különösen ma nem, ami-
kor mindenki felelős míndenkíért az evangé-
lium ébresztő tanítása szerint és amikor ma
a tanítóken fordul meg, vajjon lesz-e új Ma-
gyarország, valóban új nemzedék 08 boldogabb
magyal' jövő.

Ismerjük azt a kifogást is, hogy túlzsú-
folt a 'tanítói pálya. De hát melyik nem az? És
ismerjük azt is, hogy múvelt családból szár-
mazó ember nem lehetazeá. Vajjon nem az
a társadalmi kiközösítés Iátszik-e meg itt is
és olyan méltánytalanul, mint mindenütt? Tud-
ja-e valaki azt, hogy annak a keserves 26%-

nak, amit ab intelligencia osztálya engedélye-
zett, (sajnos Iegnagyobb részt kényszerítő kö-
rülmények hatása alatt) a fele, tehát újabb
130/0 a pap, tanító, tanár rétegéből. mondjuk a
tanítók arányszámának megfelelő: önfenntartó
szám? Csak annyi, amennyi éppen elég ahhoz,
hogy a fiú betölthe 8'e egykor atyja helyét?
És ha ezt elvesszük, akkor a következö »hoz-:
zájárulás« marad osak: gazdasági tisztv. 1,
köztisztv. 7, egyéb értelmiségi 1, nyugdíjas
tisztviselő 6. Tehát a fizetési fokozatokban a
tanítói fizetésnek megfelelő fokon álló réteg.
El1enben a IL osztályból, ahonnan felfelé tö-
rekvést jelent és az 1. osztályba lépést oa ta-
nítói oklevél, már 57 ojo a részesedés.

Ne 'rtoon senki félre. Nem akar ez a
statisztika követelni, hogy: most aztán múvelt
középosztály mutasd meg a helyedet és tégy
ki magadért, küld el! tanítónak a fiadat, hanem
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ezekkel az adatokkal csak rá akar mutatni
arra a'", ijesztő rendszerre, amelyik elzárja a
magyart a magyartól, rnert az nem abban a
fizetési osztály ban született, még akkor is, ha
fajtája. szerint ugyanabból származik. Vajjon
mi lesz ebből? Mert ez nem marad igy ered-
mény nélkül. Hiszen ugyanez megvan az ál-
sóbb kategóriákban is, ott is ugyanez a réte-
geződés. A majoros lenézi a napszámost, a
napszámos azt, akinek nincsen tenyérnyi földje
legalább és mindenütt ott a harc, amelyik kel
szemben az egyháznak és az egyházi iskolák-
nak meg lenne a maga kötelessége. És mert
ez a harc megvan minden fokon, azért. nem.
töltheti be az egyház középiskolája a maga
igazi rendeltetését. Az 1. fokban) a II. fokban
és az 1. éamásodik fok között is létrehozhatja
az egyenlőség érzését és tudatát, sőt még ezt
a két tokot ana is megtaníthatja, hogya Ill.
is egyforma vele Isten előtt és e földön is,
mert ember, de nem taníthat ja meg a Ill.
fokban lévőket arra, hogy megismerjék az 1.,
II. fokot, a Ill. fokon belül önmagukat és
egyenlőnek tartsák és tudják egymást az Is-
ten igéjének fényében és a magyar haza tör-
vényében. Ezért kellenének na,g'Yon azok {t

népfőiskoZálc., amilcet a [inmek vezetnek, mert
addig, míg, a 4 milliónyi Ill. osztályba tarto-
zót jogilag és gyakorlatilag nem helyezik az
1. és II. mellé, nincsen magyar egység és
nincsen új magyar jövő. De van, vagy lehet
új nemzedék az 1. és II. osztályban, olyan új
nemzedék azonban, amit a helyzet előbb vagy
utóbb vissza fog kényszeríteni a 1ekritizált

.régi be.
Ez az 'egység-gondolat tulajdonképpen nem

más, mint anémet Volksgemeinschaft gondo-
latának egyik kifejezése, de magyar viszonyok
között. Ott is megvan ez a harc, mert a tár-
sadalmi osztályok ott sem éltek egységben egy-
mással. A műveltebb ott is ellentétben van a
müveletlenebbel és fordítva is. Ott parancsra
kísérlik meg, az állam erejéneik teljes latba-
vetésével az egységet, de teljesen nem sikerült
és nem is sikerülhet, mert ezt az egységet
csak a kölcsönös megértés és szeretet hozhatja
meg. Ennek pedig nincs jobb eszköze, mint a
keresztyénség. mert ez egymás melié ,iZZítja
az embereket, De nem kényszerít. Ahol az
egyháznak. ezt a munkáját Iélredobjáí; va"gy
ignorálják, ott nem lehet igazi egység. De ott
sem lehet soha, ahol az egyházat nem vetik
el ugyan, de nem is használják. Az egyház
közösség, hívők közössége és itt nem szabad
megkérdezni senkitől sem: honnan származol?
Ha az egyház és az egyházi ískolák -erre is
figyelmet fordítanak, ezért is dolgoznak, ak-
kor nemcsak megtalálták a.kor egyik súlyos vál-
ságának megoldását, de oly történelmi hivatást
töltenek be, mint talán eddig csak a reformáció
a mohácsi vész szétzilált idejében. Az evan-
gélikus egy háznak éppen azért, mert ma arány-
számon felüli befolyása van úgy a szellemi,
mint az. állami élet területen, itt az alkalma

arra, hogy »a kor ütőerén tartsa a kezét«.
Itt az alkalom, hogy orvos legyen, aki nem-
csak tanácsot ad, hanem önmagán be is
mutatja, milyen 'a tanácsának értéke, orvossá-
gúrrak ereje. 'I'alán sohasem volt ilyen alka-
lom ana, hogy az egyház éppen Isten Igé-
jének alapján 'érzett felelősségében utána men-
jen az elveszett juhoknak és visszavezesse őket.

Gondolkozzunk csak, nézzünk magunkba:
megvan-e most a gyakortatbau is az a 'kívánt
egység?' Megvari-e a lehetőség arra, hogy
meglegyen és mik az okai a híbáknak ? Mert
a társadalmi rendszer hibája és visszássága
nem mentség a mi számunkra, éppen azért.
mert az egyház nem földi közösség csupán. És
ahol a föleli közösség, a társadalom alakzati s alap-
zati hibái Ielfedezhetők az egyházban, ott az
egy ház: »el vílágiasodott«! ...

És ha elvilágiasodott, az meglátszik min-
denütt az életben. lskoláin is. Hiába az is-
kola nagy erőfeszítése, ha. az evangélikus köz-
szellem künn az »életc-ben mást mutat és kö-
vetet, mint amit tanítanak. Hiába adják tu-
dásuk legjavát a tanárok, ha amit adnak, az
eszménytől való eltérés követkcztébeu eszmény
marad és nem élet. Már pedig nem volt egy
nevelő feladata. sem soha, hogy az életnek
meglevő állapotát, annak minden hibájaval
együtt 'eszményként állítsa oda. És ~pen nem
evangélikus iskolában, ahol fokozottabb hang-
súly esik a vallásos nevelésre. Abban pedig
nem a7J követelik az ifjútól, hogy azt tegye,
amit a iteste és kívánsága parancsol, hanem azt,
amit az Ur!

Uj nemzedék, amelyik alapvetően más,
mint a mostani: a magyar jövő igérete. De a
sors különös szabálya, hogy azúj nemzedéket
mégis mindig a réginek kell nevelni. Ezért
nem szabad, hogy felületesen átfusson valaki
a kor jelenségei fölött és aranyszabálynak
mondja ki azt, amit már kipróbált. Ami tegnap
jó volt, ma nem bizonyos, hogy jó, és a hol-
nap felől ki bizonyos? Még az sem bizonyos
1000f0-ig, hogy holnap is jó lesz, ami ma a
jövő igéretét mutatja. Hogy mégis csak. ezt kell
nézni és mégis ezt kell alkalmazni, onnan tud-
juk, hogy ezt is Isten adta és nem hiába adta.

V égiglapoztuk az iskolák értesítőit: meny-
nyi fáradság, mennyi munka bizonysága van
bennük. És vajjon nem semmisíti-e meg egy
figyelembe nem vett erő azt a vetést, amit
vetettek? És nem gyújtja-é fel a vetéseket
beerés ellőtt csupán azért, mert más a való élet,
mint a még tanult óvintézkedések? És készül-e
ott az életre egy új nemzedék, amelyik Istell
akara ta szerint élvén, helyrehozza a hibákat,
pótolja a mulasztásokat, kivív egy boldog ma-
gy (ll' jövőt? Isten tudja. lsten adja!

Kemény Péter.

GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy any=;:
giakban szűkölködő protestáns öre$ testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetseg. - Adományok

. Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendök.
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M. Hegyfalusi György, a hitvi-
tázó és imakönyvíró.

(Folytatás.)

IV.
Győrben 1692. óta volt rektor és káplán. A kö-

vetkaző évekről nincs más adatunk, mint hogya györi'
jezsuiták ekkor írták Wittenbergben kiadott vitaira-
lába a gúnyos, vádaskodó széljegyzeteket. A kcrne-
nesalji je~yzől{önyv szerint Hegyfalusi a század vége
felé lelkész volt Nagyvázsonyban. Győrött Torkos
András és Cseretis Mihály lett az utóda. Az utóbbit.
mint győri rektort, ifj. Aáchs Mihály említi még
1699-ben is hálásan. Nagyvázsonynak, mint vég ..
helynek, már 1629-ben volt Szerdahelyi Mátyás nevü
lelkésze. Joós György és Sol nay István vázsanyi
lelkészeket is ismerjük. Ez utóbbit 1674-ben, Po-
zsonyban, a rendkivüli törvényszék előtt megbi-
lincselték és arcul verdesték. 1. Lipót 1675-ben Vá-
zsonynak is, mint véghelynek, szabadságlevelet adott
és Solnayt visszahívhatták. 1,662-80-ig a v!itlé:zs 'buzgó
evangélikus Semptey Ferenc volt Vázsony alkapt-
tánya. A végházbeli katonák kevés zsoldjukból fizet-
t~k prédiká~o:uk~t, még ,templomukr,a is ök gyűj-
töttek. A királytól Ily celra nem varhattak pénzt.
Solnay után valószínűleg a bujdosó idősb Aáchs
Mihály lett a vázsonyi lelkész, aki 1680-ban az el-
e~,ett ~.em.-Pteifelett prédikált. 168,5-ben pedig a Győr-
boi eluzott Bognar György lelkesz volt itt, aki ez
év?en .vá~onyi Mártont Keresztelte. Ilyen elődök
utan hivtak meg Hegyfalusit lelkésznek Nagyvá-
zsonyba. ASbó,th J~n.os esperes egyhéztatogatasakor
1696 o~t. 14-en tűnik fel Itt a' neve .. Ugyanis a
szomszedos Kapolcson panaszkodott Fábri István ta-
~í!ó,' ~ogy. 1'1. Hegyfalusi György Vázsonyban nem
IfnneplJ meg .,Ma:gJt, Na-gJ:- Asszony és Kisasszony
es Janos Iejvételének napját s ezzel zavart 'támaszt
náluk Kapolcson, valamint azzal is megbotránkoztat ja
Hegyfa,Iusi magiszter a környékbeli egyházakat, hogy
el,hagYJa a rendes evangéliumi textusokat és mások"at
valaszt helyettük. Hogy mi<?ta és meddig lelkész-
kedett Vazsonyban, nem tudjuk. Anyakönyveink hiá-
nyosal~, levéltáraink igen szegényesek.

Mar csak II. Rákóczi Ferencés a kuruc háborúk
idejéből van ismét adatunk Hegyfalusiról. Dunántúli
urak, elsősorban pártfogója, Telekesi Török István
leh~tett. aki öt a Felvidékre ajánlotta. 1706-ban Rozs-
n~o~ak. volt a magyar lelkipásztora, ahová Telekesi
Torok IS a maga Bálint fiát iskolába vitte a dunán-
l~li harco~ i~ej~n .. ,Rozsnyón ,az eddig 'Íis nagyon
h~:ll1yatott eletu férfiú Igen nehez viszonyok köze ke-
rult .. Itt a magyar és német hívek. sezek lelkészei
é~ !anítói örökös viszálykodásban éltek. Csekély kül-
soségekben sem tudtak megegyezni. A német lelkész
!U'!llbebémn ~ihá.1Y és az első tanító, Missovitz Mi':
hály, felsobbseget akartak gyakorolni Hegyfalusi
íelett. E.~ pedig sokkal önérzetesebb volt, mintsem
hogy eltűrte volna: Ezért vádolták dölyfösséggel (in-
solentia Hegyfalusíana) és erkölcstelen élettel is (vita
\llssoluta)! (Mikulik J. Agömö.rt ev. esp, tört. 122,
131.~chmaIA· Vita Superint. 115.) .

Egy másik magyar lelkész is volt 1707-1708-
?an ~ozsnyó~ ,és .pedig ifj. Aáchs Mihály rektor az
~~; Aac~s MIhaIy fia. A gömöri ev. esperesség 1707
IUl." l1~en Jols.van tette le Rákóczi előtt a hódolati
eskut es a fej edelern, egyházunk ra való tekintettel
.a ,maga .k~ltségén evang. udvari lelkészt is tartott:
A?chs, M~haly Rozsnyón, 1707 aug. havában az udvari
p:enzt,a~bol (ex aula serenissimi Principís) száz fo-
rint ~Vl fizetest kapott. Később, mint tábori lelkész
sZ,olgal1 a Felvidéken. 1708-ig volt Rozsnyón. lfj~
Aachs vol~ az, ~kl ~z ónodi gyűlésen fél holtra vag- I

d!llt, a~utan pedig vérpadra hurcolt Okolicsányí Kris-
tofot. ,u~.v~.csoraval "a halálra előkészítette s nevében
a sajókörörní mezon vert sátorából 1707 június 8-án

búcsúzó· levelet írt atyjának, Okolicsányi Pálnak. Ö
temette Rozsnyón, 1708-ban, Telekesi Török István.
huszárezredesnek egyetlen fiát, a 17 éves Bálintot.
Később bártfai igazgató; majd kassai lelkész lett.
Eperjesen 171Q-ben, pestisben halt meg, hol a jár-
vány idején elmenekült Schwarz János lelkészt he-
lyettesítette. Hegyfalusival, úgy látszik, j ó viszony-
ban volt. i

Bcdó András püspök 1706 máj. 10-én egyházláto-
gatást tartott Rozsnyón. A nagy templomban kezute.
mely hajdan a németeké volt. Emiatt is nagy volt a
versengés. mert a németek elsőségre törekedtek. A
szigorú, de tudós és szorgalmas Missovitz Mihályt
(ki Ráday Pálnak is tanítója volt) il 'püspök meg:
dicsérte. Hegyfalusiról nem szól a jegyzökönyv. Ki-
mondták, hogya magyar embert a magyar lelkész.
a németet a nérnet temesse. A fiú az atyja. a leány
az anyj a nemzetiségét kövesse és a keresztelést is
eszerint a magyar, vagy német lelkész végezze. -A
nő férj e nemzetiségének fel vételére ne kényszeríttes-
sék, stb. Ebből látni, 'mily kérdések zavarták az
egyház békéjét. Az 1707 szeptember 18-án tartott
gyűlésen kimondták: tisztességes magyar ember te-
metése két prédlkációval Tegyen. s ilyenkor anémet f

lelkész a halottasház előtt, a magyar pedig a temp-
lomban prédikáljon; ha tisztességes német a halott,a magyar lelkész beszél a ház előtt, a nérriet pedig
a templomban. Ha magyar halottat kisérnek, a 'ina-
gyar lelkész megy jobbfelől, vagy a többi két lelkész
között: hanemetet kisérnek, anémet lelkésze a [meg-
tisztelő hely. A régi anyakönyv a magyar temp-
lomban öriztessék. de a német lakosságnak is kell
abból bármikor értesítést adni. -De a viszályok csak
nem értek véget. Csetneken, 1707 december 14-én
hat tallérral büntették Unbebauen Mihály német lel-
készt, aki Hegyfalusi Györgyöt, azért, mert Jeszenszky
János német nejét temetni merte és a stólát is
felvette. megrágalmazta. Jolsván is 1708 április 24-én
az _volt a panasz, hogy Míssovitz Mihály nérnet ta-
nító Oroszlánszky Ferenc magyar kántor ellen még
a tanuló ifjúságót is feltüzelte. Hegyfalusi György
pedig a németek jogait nem tartotta tiszteletben.
(Mikulik J. i. ru. 122. 131.)

A sok viszálykodás és panasz ellenére is Hegy-
falusit azért tiszteletben tartották, alesperesnek is
megválasztották és az 1708. március 'lü-én, Csetne-
ken elhúnyt Bodó András püspök temetésére is őt
hívták meg egyik szónoknak. Ö és Pixiades György
garampolomkai lelkész a paplak udvarán, Sexti And-
rás jolsvai lelkészpedi.g a templomban beszélt. Hegy-
falusi latin gyászverse -nyorntatásban is megjelent:
Supremus honor Andreae Bodó Pastoris Csetnek et
Superint. Carmen Elegiacum.: 1708. Fol. Ebből idé-
zik, Bodó jellemzésére: »Ingenio praestans, sermo
cui melle fluebat - Dulcior,exspirat«. Es erényei-
röl ismét: »Ouibus fulgebat, vix laudes, dona ni-
nares, - Quam Basili quondam promeruere scholae.«
(Schmal A. i. rn. 107. 115.)

Az 1707_ április 3-7;ig tartott rózsahegyi zsi-
nat óta. melyen Bodó püspök még jelen volt, világi
uraink. mint Rákóczi hívei. igen nagy, majdnem zsar-
noki szerepet játszottak az egyházi életben. ök tar-
tották feladatuknak. hogy a meglazult egyházi fe-
gyelmet helyreállítsák s különösen a lelkészek er-
kölcsi élete felett őrködjenek. A viláalak ezen túl-
kapás~i:1ak lett áldozata Hegyfalusi is bRozsnyón, Az
evangélikus rendek tanácsa ugyanis, Jánoky Zsig-
mond. Gerhard György, Radvánszky János Okoli-
c~án?,i Mihály, Petrőczi István, Zay Lőri~c és a
tobblek; Bo~ó püspök halála után Egerből, 1708 má-
J us. 24:en korlevelet bocsátottak ki, mely szerint Sá-
fosl Japos, kassai lelkészt kell püspöknek választani
e~ R.ozsnyora magyar lelkésznek meghívni. Igy akar-
tal~ I,tt ~ sok viszályt !llegsiü~tetni ,és a rendet hely-
:e~llI,ta~l. Rozsnyon mind a ket lelkeszt elmozditották
allasabo,J. Unb~ba.uen német lelkészt 'valahogyan meg-
tarthattak a hivei, de Hegyfalusinak, akinek helyére
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az új püspök volt kíszemelve, mennie kellett. A sze-
gény embernek bizonyára nagy hibá] is lehettek,
hogy ily könnyen bántak el vele.. magyar lelkésszel,
Rákóczi magyar szenátorai. Fentebb már közöltern
az evangélikus vezetőknek az Eger mellettí táborból
1708 j únius 8-án Szirmay Miklóshoz írt levelét, mely-
ben mint elrettentő példát említik Hegyfalusi esetét.
Július 31-én azután a Lőcsére összehívott konzisz-
tőrium is Missovitz Mihály és a hívek. vádjára Hegy-
falusit, mint rendetlen életű 'embert, elmozdította
rozsnyó! álláséból és eRy~vi 'törtönre ítélte. Augusz-. ,
tus 1-én Löcséröl Arva várába magyar katonák (ku-
rucok) kisérték. Ez bizony szomorú vége volt a
sokat hányatott papi ember felvidéki szereplésének.
Korbély Géza szerint rövid ideig Eperjesen is volt
lelkész. Talán csak kisegítő, miként Aáchs. Sárosi Já-
nos, mint már megválasztott püspök, szeptember Bü-án
vonult be Rozsnyóra, örömmel fogadták, de neki is
nehéz volt békét teremteni. (Schmat i. m. 115. L .Hőrk
J., A tiszai ker. püsp. 29. 1.)

V. ' ,
Kitöl tőtte-e Arva várában az egyévi fogságot,

nem tudjuk. Kevéssel utóbb tört ki a nagy pestis,
melynek az ifjabb Aáchs is áldozatul esett Eperjesen.
Nem tudjuk mily hányattatás után került vissza is-
mét (talán a szatmári békekötés évében) Dunántúlra,
Davecserbe. Itt. ahol :na már alig van egy-két hívünk,
tekmtelyes anyaegyházunk volt a XVII. században.
Becsehely Balázs 1646-ban, Dán Miklós 1674-ben As-
bóth János 1691-ben. Sárosi András 169'4-ben' id.
Aáchs Mih~ly 1700-1706, Cseh György 1707-ben: Re-
guli András 1708-ban ,:oltak itt a, lelkészek: Bog-
nar Gyorgy 1700-ban es Gyurcsek János 1706-ban
a tan}tá.!,. ~z~k utóda lett Devecserben Hegyfalusi.
~aynoczl Dániel soproni rekto'remlíti. hogy míg
o Devecserben 1712-13-ban tanítóskodott, addig M.
Hegyfalusi volt ott a lelkész. Ő még semmi rosszat
sem mond róla, sőt még tekintélye is Iehetett az ak.
kor messze kite~i'edt kemenesaljí eg{yházmegyében.
mert 1713 fe?ruar 14-en a míhályfaí gyűlésen fő-
esperesnek választották, felesküdtették s erről bi-
zonyság~evele! .is adtak neki. Id. Aáchs Mihály har-
madík fia, Dániel, nemesesői birtokos és neje, Szalai
Eya, 17!3-ban mar mmt esperest és devecseri IeJ-
készt hívta me~ ~~resz!a~ának, tehát jó viszonyban
~?ltak vele. El?d]et, L.enar!. Benedek szergényi leJ-
kes.zt, . az e~~a,zmegyel gyűlés mozdította 'el espe-
re~l. hlvatala~ol,. mert negyedszer is nősülvén. Szak.
rna~l v.~lt pápai ref., lelkész özv'egyét vette 'el, és
e.no vejének, a sz,erg'enyi ref. lelkésznek megeng,edte
hogy az ~v~ngélikus szószékről prédikáljon. Az a
~or ezt hibanak vette. Lénárt utódjául az esperesi
es szergényí lelkészi hivatalba Hegyfalusit nem az
alesperest, Király Máté szentgrön lelkészt 'rendelték
kl.---

. He~!alusi bu~gá.~ vette a főesperesi hivatalát:
de nekí IS so.k ,baJa ta:nadt. Kemenesalján gyakoriak
voltak a papi áthelyezések és helycs'eI;'ék, a gyüleke-
z~,tek pedig tJlt~k~ztak ez ellen. Nagy volt a vesze-
d,;,le~. hogy pl~b~nost hoznak a kőzségba, ha lel-
keszuket .elbocsatJ~k., Sokat vívódott és levelezett
Hegyfalu~1 a patyí ..e~ k~ltal gyülekezet dolgában.
Az egyhazme~'Y'C! ,gyules, Járfás András patyi lelkészt
rendelte Koltára es Kopácsra, Gazdag István helyér'e
aki He.tyere rendeltetvén, oda már 'el is ment, Dé
a PatYla~ nem bocsátották el .Iárfást, pedig a főes-
per~s ~a~ a~zal fenyegette, hogy erővel fogják a
parochl8bol kivonní. Végre is azt írta Koltára ho
fegy,:err~l nem ~ényszer!theti a páiyiakat Járfás ,~r.
b.?csat~ara. S tobb }elkesszel tanácskozván, azt ha-
taroztak, hogy Horváth Ferenc kemeneshő ' . 1 1készt küldik ' hú , gyeszl e-

... I ~ar usvetra Koltára, hogy lelkész nél-
kűl ne maradJaqak. Mert mint rózsa a tövisek között .
vann~k a koltaíak, a farkasoktá.l félti Őket Hegy:
falus,l. »Mert amil'yen mcstoha időben vagyunk mos-
tansag, hamar el IS cseppenthetik az exercitiumot ha
nem vigyáz azember.« A koHaiakellenben a~zal

gyanúsították a főesperest, hogy 10 és 12 forint
diseretlót fogadott el a patyiaktól sezért maradhat
köztük Járfás.' Koltai Vidos János sértő ha-ngú le-
vélben ezt még is írta neki. Hegyfalusi Szergényben
1714 március 27-én kelt levelében nagy felháborodás-
sal utasítja vissza a vádat. »Aki ezt hazudta, majd
megüti a körrnét érte.« Ezt a nagy becstelenséget
nem fogja magán tűrni. önérzetesen hivatkozik reá,
hogy szeníorí tisztséget se pénz, se atyafiság, se
egyéb effélék által nem vette; excusatiója 'ellenére
választották meg, s viseli most a nehéz terhet. Száz-
tizenöt materna és filialis van a directiója alatt.
(Érdekes statisztikai adat.) Sok vesződsége van, s
ha a patrónus urakat vízitációra. vagy gyűlésre hívja.
nem jönnek 'el, hogy segítenének, miként Vidos János
uram is. 25, levelet Írt legutóbb is. Lendvai Tamás
(lelkész) miatt legutóbb is Simonyiban másfél napot
kellett eltölteníök. »Vönöek is prédikátor nélkül van,
így vesződöm nádasdiakkal, ostfiasszonyfalvaiakkal ...
Sokat költöttem az egész esztendeig s tovább is
hozzám jövő-menő Lelkipásztorokra, Seholamesterek-
re s Hallgatókra, ki adja azt meg én nekem? Mikor
költöktiz tallért, nem adnak 2-3' forintból álló
ajándékot. Micsoda Proportic ez?« 1714 január és
március hóban kelt nyugtái szerint az őri legatumot
aözhaszonra fordítja. Utolsó ismert főesperes! leve-
lében is (1714 április 17.) a vármegyei határózatra
vonatkozólag figyelmezteti a gyülekezetelset. hogy
amely helyekre a kurucok tettex be prédikátorokat.
csak azok mozdíttatnak 'el; de amely ekklézsiákban
már »ante rnotus Rakotzianos- is voltak. azok intacta
megmaradhatnak. De vigyázzanak 8! hívek, mert né-
mely urakezek,et is, ahol megijeszthetik őket, ~l
akarják üzni. (Hrabovszky Scrin. Ant. XVIII. 53.55)

De más, súlyosabb vádakat is emeltek az új
főesperes -elíen, s úgy látszik, nem alaptalanul. Fen-
tebb láttuk, hogy a győri j-ezsuita attibingeni cuk-
rosnéval gyanúsitotta meg, Rozsnyón pedig paphoz
nem illő eietmódja miatt egyévi börtönre ítélték. Fe-
leséges. öreg 'ember volt már Davecserben s még
minaig az érzékiség bűneivel vádolják. Vitairatában
is. úgy látszik. ll'em ok nélkül szól bünvallornásaban a
test es vér, a világ és a sátán nagy kisértéseirőí,
melyek öt is tőrbe csalták. A &,okbujdosás. a kato-
nák közé keveredése megrontottaerkölcsijisztaságát.
Az énekíró Mískei "Adám, nernesdörnölki esperes, je-
gyezte fel Hegyfalusi bűneit a kemenesalji 'egyház-
megye történetében. Még Davecserben történt, hogy
viszonyt szőtt 'egy r. kat. özvegyasszonnyal. Ezt a
nőt ugyan férjhez adta egy szentgrótíemberhez, de
a gyermek időnap előtt született meg és a nő meg-
mondta férjének, hogy ki a gyermek apja. Ebböl
nagy botrány lett, a hívek, lelkészek és patrónusok
felháborodtak. az ellenség Ielhasználta az alkalmat
a rágalmazásra és üldözésre. Ez azeset a gyülekeze-
tek folyamodásait is a felsöbb hatóságnál megakasz-
rotta. A földesurak kiűzték az új esperest Devecser-
ből S plébánost tettek a helyébe; ezzel megszűnt
itt a gyülekezet. Lénárt Benedek halála. után Hegy-
falusi ugyan átköltözött Szergénybe, de itt is sokat
szenvedett mind a 'két telekezet részérő!.Sigrai Jó-
zsef, Vas megye alispánja, paráznaság miatt 40 fo-
rintra büntette. A lelkészek és világiak ellenmondtak
esperesi hivatalának. Még Ttorkos András győri és
Cseréti Mihály nemeskéri lelkészek ils levélben tá-
madták egykori wittenbergi pályatársukat. Ő azért
még 5-6 évig Szergényben maradt. Bizonyítványt ho-
zott a devecseriektől, hogy-tisztességesen élt köztük,
tagadta a vádat és felajánlotta, hogy kész az oltár
,.;lőtt esküt tenni ártatlanságéról. De az egyházrnegye
egyhangú szavazattal megfosztotta 'esperesi hivata-
látá.lés Király Máté lett az utóda. Miskei Adám IS
bizonyságot tesz ellene: »Két évig, 1715. és 17l6-ban
én is Szergényben i,akolamester voltam mellette és
mindezeket nem szörnyű nagy szívfáj dalom nélkül
hallottam és Iáttam.s Ellenfelei beismerésnek vették,
hogyapénzbírságot az alispánnak lefizette és a
gyermek neveltetéséröl is gondoskodott.» (Payr, Eht.
Eml. 291.)
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. Ily súlyos megaláztatás után csodálni lehet. hogy
volt lelki ereje a lelkészi hivatal további viselésére
s feltűnő az is, hogya gyülekezetek továbbra is el-
fogadták lelkeszüknek. Nagy szükség lehetett akkor
a lelkészekben. Miskei Ádám szerint ezután még
Dörgicsén, Mencshelyen s utoljára Vázsonyban lel-
készkedett. Szergényt 1719-ben hagyta el. Hogy régi
barátai továbbra is kitartottak mellette, abból látni.
hogy 1718-ban Nagyvázsonyba hívták nejével egyűtt
keresztszülőknek. 1719-ben ment el a Balaton mellé-
kére, Dörgiesére, majd kevéssel utóbb Mencshelyre,
de mindkét helyen csak rövidebb ideig volt. Mencs-
helyről »propter miseriam ecclesíae« ment tovább
még 1720-ban Kapolesta s itt volt még 1725-ben is,
a hivatalos kímutatás szerint. 1726-ban ismét a nagy-
vázsonylak hívták meg, ahol már l'696-ban is lelkész
volt. Vázsonyban halt is meg, 1730 január 5-én. A
halotti 'anyakönyv bejegyzése szerint: »Kettős tiszt.
M. Hegyfalusy Győrgy evilágbúl boldogúl kimúlt
és elternettetett.« Még csak a temető lelkész neve
sincs feljegyezve. Ozvegyének a nevét sem tudjuk.
A zalai ev.. egyházmegye újabb története (Tapolca,
1909.) igen keveset tud Hegyfalusiról. valamint a
többi lelkészekről is. (Hrabovszky Gy. Presbyterologia
1. 192. 1. Payr S. Magyar pietisták, Bpest, 1898.
S. lap.) 'T'

(Folytat juk.) D· Paur Sándor.

Figvelő
Ezer új tanterem. r agy örömmel adják hí-

rül a napilapok, hogya kőzoktatásügyi minisz-
térium ezer új tantermet létesít a nép-iskolák
.számára. Szegényes viszonyaink között tekin-
tél.\~es számnak .Játszik, .. ámbár. mögötte , bizo-
nyára az a parancsoló szük ég van, hogy
több ezer tanterem kellene és ebből annyi az
elkerülhetetlen, hogy most legalább ezret sür-
gősen meg kell nyitni. Helyes és örvendetes,
ha ez kezdetet és folytatást jelent s jogosan
tételezzük fel, hogy azt is jelenti. Kis é azon-
ban lehűti a méltánylást és elismerést, hogy
ugyanakkor előre védekezik az illetékes hely
az ellen, hogy iskolák, tantermek tatarozása,
düledező iskolai épületek megmentésére e költ-
ségvetési tétel terhére segítséget adjon. Aki
ismeri viszonyainkat. az jól tudja, hogy sok
vidéki iskolában, különöeen a »hitfelekezetek«
által íenntartottakban, mivel az "iskolának élet-
bentartása is nehézségekbe ütközik , még az
a kevés sincsen meg, amiből a meglévőt rend-
behozni lehetne. Nem tudjuk, mert ehhez pon-
tos adatok kellenek, hogy nem jobb lett vol-
na-e első évben ezeket mind rendbehozni ok-
kal kisebb költséggel, mint amennyibe újak
felállítása kerül? 'Bizonyosan még telt volna
belőle néhány száz új tanteremre is és a kö-
vetkező évben: még mindig folytatni lehetett
volna az. új tantermek felállítását. Mert nem
tehetünk' róla, mi az 'ezer új tanterem sorsát
úgy látjuk előre, hogy az állami mépiskolák-
ban szükséges új tantermek után majd esetleg
valahol a végén találjuk egy-egyiskolafenn-
tartó egyházunk megsegítését is.· Pedig nem
11 lélekszámarány bűvös jelszava .szerint, ha-
nem a csakugyan .teljesített .önkéntes és nem
kötelező népoktatási .tehervállalás szerint kel-

lene segítséget nyujtani, amely esetben küz-
dő egyházaink közül az arra érdemeseik és
jogosultak bizony az elejére kerülnének. Na-
gyon szeretnénk reménykedni abban, hogy így
lesz.

*Az egyházak lelki munkája. Azt olvassuk.
hogy figyelemreméltó statisztikai adatok ju-
tottak nyilvánosságra arról, hogya magyaror-
szági egy házak milyen mértékben veszneik részt
a lelkiélet fejlesztésében és munkájukat mek-
kora tisztviselőirétszám támasztja alá. Nyil va-

.nosan merünk kételkedni abban, hogy a lelki-
élet fejlesztésében való részvétel statisztikai
mértékszámokban 'kifejezhető Legyen. Bizonyos
külső jelenségeket: egyházi intézményeket,
egyesületeket, előadásokat és bizonnyal a tiszt-
víselöket vis össze lehet írni és tabellázni, de
hát a lelki élet fejlesztése - a mi protestáns
érzékünk szerint - marad a lebki munka egyé-
ni ráhatásai és következményeí rejtekében.
Ami a hi vatásszerű egyházi munkásokat illeti,
itt könnyú az összehasonlítás. Meg lehet ál-
lapítani, hogy a róm, kat. egyházban az utoiso
öt év alatt. a szerzetesek és szerzetesnök száma
jelentékenyen emelkedett, viszont a papnöven-
dékek száma csökkent, A protestánsoknál a
hely ze t nagyjában változatlan maradt. 1935-
ben Magyarországon egy római katolikus papra
- a szerzetesek leszámításával - 1340 hívő
jutott, a reformátusoknál 1300, az evangéli-
kusoknál 1550, az izraelitáknal 2250. Első pil-
lantásra is ezt -a statisztikát aránylag ked-
vezőnek kell -elismerni magunkra nézve. Mert
egészen bizonyos, hogy ha a szerzeteseket le-
számítjuk, pedig azokat javarészt Le kell szá-
mítani a mindennapos és állandó gyülekezeti
munka szempontjából, akkor a róm. kat. egy-
házban a helyzet sokkal Isedvezötlenebb, mint
nálunk. MásI' kérdés az, hogy még,. így
relatí ve is ked vező-e csakugyan nálunk?
Magunk érezzük. a legjobban, hogy sok-
kal-sokkal több munkaerö kellene. A nagy;
egyházak az átlag lélekszámot együtt és élet-
közösségben adják, a !kis, egyházak, köztük a
szórványjellegúek, sokfe~é,' szervezetlenül és
messze távolságokban. Éppen az ilyen, .össze-
hasonlításokból kellene a Iegsürgetőbb .iköve-
telniénynek levonni azt, hogy a sok aratnivaló
közé sok és lelkes aratót állítsunk.

*, , .

Vallási egyesületek. A belügyminiszternek
a német kisebbség magyarországi helyzetére
vonatkozó kijelentéseiben feltűnik előttünk az
a mondat, amelyik arról szól, hogy a kormány-
nak a kísebbségi kérdésben való méltányos és
őszinte álláspontja vonatkozdk elsősorban .az
iskolai kérdésre és a ikultúrális.'és. vallásiegye-
sületek alalcithatéséra. Ezt magában vé.ve ter-
mészetesnek Ls,tartjuk. K~nytelenelk. vagyunk
azonban a" német kisebbségek kérdésével .kap-
esclatban hangsúlyozni azt; hogyMagyaror~

,'o



lapotokról. Rámutatott a nehézségekre, ame-
lyek tagadhatatlanul rnegvannak, de egyben
védelmébe is vette a nemzeti szocialista rend-
szert, amely nem olyan fekete az egyhá zakkal
szembeni viszonyában, mint azt festegetile Az
országgyűlési képviselő, kat. apátplébános fent-
emlí tett napilapja ezt a mcsdatast nem hagyta
szó nélkül. Neki jobban esik azt megállapí-
tani, hogy igenis Németországbau egyházül-
dözés folyik. ETte jött az ev. esperes hosszú
cikke, amelyben tényleg', rninden ellenkező. vé-
letnénnyel szemben megállapítja, hogy a mai
Németország hivatalos vezetősége gondoskocló
anyai. szerétettel intézi és vezeti a német evan-
gélikus egyházak sorsát. Legalább ezt lehet
kiol vasni a kővetkező megállapításából: »Amint
Luther idejében hiányzott egy Hitler, ugy
most Hitler idejében nem akadt egy Luther,.
akik' az írnmár .meglevő alapon a nemzeti egy-
házat egyesült erővel teljesen kiépítették vol-
na«. (Sic!) Az esperes ur cikkét figyelmes
előzékenységgel közölte le az illető napilap, de
csak azért, hogy ezzel felhívja a figyelmet és
előkészítse a lelki talajt a következö számban
jövő, 7000 német evangélikus lelkész vélemé-
nyével, újsághirekkel és egyéb adatokkal alá-
támasztott oktatgató cáfolat és az e~peres
saját falujának plébánosa tollából származó
kitanító cikk számára, amelyeknek megjelenése
után még a pártatlan olvasó szemében is ~Z
esperes úr maradt a porondon. (Hát még a lap
és a cikkirók táborának véleménye szerint!")

A németországi eseményekkel már sokan
foglalkoztak, akik majdnem kivétel inélkűl kő-
telezö szerénységgel állapítottak meg, még az
esperes által a nyilvánosság előtt elég kur-
tán-íurcsán 'elintézett, s a kérdésnek még az
esperes által is jobban elismert ismerője is,
hogy a németországi kérdésben tisztán látni
egyelőre lehetetlen. Igy mí sem akarjuk meg-
állapítani, hogy vajjon igaza van-é az. esperes
úrnak, vagy nincs, azt azonban kétséget kizá-
róan meg kell állapítanunk, hogy sem anémet)'
sem a magyar, sem az egyetemes evangéli-
kusságnak nincs javára, ha történeti távlat
hiányában, az események legtajtékzóbb zaj-
lása idején hivatalos színben feltűnő véleményt
próbálunk: kívülről mondani a németországi ál-
lapotokról. Még kevésbbé van szük ég az egy-
ház tekintélye szempontjaból arra, hogy egy
olyan előkelő tisztséget betöltő lelkészét, mint
az evang. esperest; vidéki ujságírók és falu-si
plébánosok' a nyilvános ág előtt magas lóról,
az igazság teljes illuzióját keltve próbáljanak
kioktatgatni.
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szagon vallási egyesületek alatt csak a törvé-
nyesen bevett és elismert vallásfelekezetek
egyesülete it lehet érteni. A keresztyén Magyar-
országon például keresztyénellenesen pogány
»vallási egyesülete megalakulása és működése
elképzelhetetlen. "Ezt nem politikai, hanern val-
lási kérdésnek kell tekinteni mindenkinek,
mintahogy mi is annak tekintjük. Vallási egye-
sületnek pedig csupán azt lehet tekinteni, ame-
lyik valamelyik egyház felügyelete és fele-
lőssége alatt áll, mert különben szektáskodás,
szemíényvesztés és rejtett célok szolgálata lesz
belőle, aminek rendszerint súlyos következmé-
nyei vannak.

*~Meg'Változtathatják~e vegyes vallású jegye-
sek ' a születendő gyermekeik vallására vonat-
kozó megállapodásukat? Konkrét esetben egy
érdekelt.' . panasszal fordult a belügymi-
miniszterhez és előadta, hogy a debreceni ke-
rület .anyakönyvvezetője két házasulandónak a
gyermekek vallására létrejött és egy héttel
utóbb megváltoztatott megegyezését azzal az
indokolással utasította el, hogy az '1894. évi
XXXII. t.-c. 1. §-a értelmében a házasulók
egyszersmindenkorra egyeshetnek meg és ez
a megegyezés csák a 3. §-ban foglalt esetben
változtatható meg. A belügyminiszter felhívta
Debrecen város polgármesterét, figyelmeztes-
se 'az' anyakönyvvézetöt, hogy az 5175/1896.
B. M..sz. elvi jelentőségű határozat értelmében
a házasulók az 1894. évi XXXII. t.-C. 1. §-,a
alapján' a gyermekek. vallására nézve Ik,ötött
n~egeg~ezés~et köz~s beleegy~,zéss,el a. haza~-
sagkötes elott megváltoztathatják es vissza IS
vonhatják. .A valláai megegyezésnek a házas-
ságkötés előtti megváltoztatása vagy hatály-
talanítása azonban csak azoknak az alaksze-
rüségeknek megtartásával érvényes, amelyeket
::t'túivény magára azegyességkötésre megszab.
vagyls a vallási 'egyességet a törvényben fel-
sorolt hato.sági közegek közreműködése nélkü]
megváltoztatni, vagy hatályon kívül helyezni
nem lehet, Ennek a belügyminiszteri rendelke-
zésnek száma 32.844/1937. II.

Nem hagyhatom szó nélkül.
.ádáz szellemi birkózás folyik az egyik vi-

déki város egyik napilapjának legelőkelőbb ha-
sábjain. Magában ez nem volna szekatlan és
minket :kőzelebbről nem is érdekelne, ha az
egyik kínosan verejtékező harcos nem evan-
gélikus ...lelk~z, .egyháZl1l~gyéjéneJk, e~p~res?
volna. Még 19y IS csak mint tapsolo nezok Ii-
gyelnénk a' harc folyását, ha történetesen nem
kellene' belepirulnunk abba, hogya csatározás
előrelátható .legyőzöttje az, esperes lesz. -
A dolog úgy kezdődött.i.hogy az e9'yházmeg?e
lelkésZiér'tekezletén az esperes .ur - saját
szavaival:elve'!H--- mint 'Ui kérdés egyik legjobb
ismerője előadást tartott a németországi ál-

RuttkaJj-Miklirin Géza.
.~ llz llszódi Evangélikus Leánynevelő Intézet,

az ország egyetlen evang. polgári leányisk?l~ja; a
páratlanul szép fekvés~', 3 holdas parkkal. ~orülvett,
br Podmaniczky kastélyban van s . csaladlas szel-
le~ben nevel." Az 1937-38. iskolai évre az .ellát~si
díj havi 50' P. Kellő számú jelentkezés: eseten 'haz-
tartási tanfolyamát is megnyitja. Felveszi int.er~-
tusába a helybeli flűgimnáziumba bejáró leánytanuló-
kat is. Tájékoztatást nyújt az igazgatóság.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 9. VASÁRNAP.
1. Kor., IO:I-lS.

Eg,ykor is a keresztyén gyülekezet~t akarta óvni
Pál apostol abban a seent Igében foglalt figyeímez-
tetésset. ma is ez a cetja ezzel. Isten kiuálasztott,
népe szomorú esetéuei ráuiláqit arra a nagy igazságra,
amit igy [ejez ki: »Ha valaki azt hiszi hogy áll,
vigyázzon, el ne essek« De ebben. wvolról sem aet
moruija, hogy az embemek sohasem lehet békesséqe
és megnyugvása, hanem csupán a - legtöbbször
hamis - biztonsáqéreet: ellen seot. lsten gyermel>e
seiimára a biztonsáq mindiq a/~nlak a jete, hogy
/i:;tentől kezd elJjlordulni és önmaga felé fordul, tm-
magában bizik. EJJlel.e'iti azt, hogy lsten kezében van
egészen es folytonos. vigyázás a sorsa. Olyan egye-
dül van, mint: a háztetőn ülő madárka, mondja Lu-
the!', felette az ég és a,latta a ház é\s a ház a wi-
láqot példázza. Már nincsen benne, de mé.g nin-
csen ott, ahoisi vág,Yik, mert a földtől távol van
az ég, Amig az ember eljut Istenig, hosszú és
ueszéluekke: teli az út; a veszély,ek pedig nem -csupán
kivülről támadnak az ember ellen, hanem meqseátal
az emberben gyakran a bünös én is és földre uonja,
Istentől eltávolitja.

Valahányszor az ember onmaoáoaa bizik, min-
dir! elesik. Nem tud megállani lsten kisértése alatt,
pedig ahogy az Ur klíS(2ri, rnindiq csak annyi, amennyit
az( ember elbír. Sőt O az, aki a kimenekedési is
megadja. Természetes, hogy csak azok menekedhei-
nek meg, akik meqtanuliák az Ur próbája alatt,
hogy 6 nem a keoetueeiuűeket, hanem' az alázato-
sakat .kedueli, akik Reá tudják hqgyni magukat egé-
szen és Tőle kérnek szabadulást, bűnbocsánatot. Míg
a kevélyek [eleit beteljesedik lsten hűtlen népének
sorsa és ueqeete: »elhullanak«... »elesnek«... »et-
ueszneke . '. De hogy ez minéi kevesebben történjék
meg, iratta meg lsten Szentlelke egykor az apostol
által miruiezeket, »a mi tanulsáqunkra, akikhez az
idők vége elérkeeeii«, akik tudják, kicsoda a Krisz-
tus ...

- D. Kapi Béla dunántúli püspököt, fel-
söházi tagot, a magyarországi evangélikusegy-
házegyetem hi vatalára legidősebb, vezető pÜS'-
pökét a kormányzó titkos tanácsossá mevezte
ki. D. Kapi Bélának ezt a kítüntetését országos
egyházunk örömmel és Isten. áldásait kí vánó
szí vvel fogadja.

- Uj lelkész' Vasárnap iktatták be Sárszent-
miklóson a Ielkészí állásba Jakus Imrét.

- Lelkészválasztások. Az ókomáromi evangélikus
egyházközség közgyűlése Jánossy Laj ÜlS nyugalomba-
vonult esperes lelkészi utódjául Baltazár Jánost, az
iharosberényi evangélikus egyház, pedig lelkészül
Fuch's Pált választotta.

- a sziráki egyházfelügyelői tisztséget Gömbös
Gyula viselte. Az ő halálával megüresedett világi el-
nöki székbe Osztroluczky Pál nagybirtokost hívták
meg, akinek ünnepélyes beiktatása július 1-én ment
végbe.

- Házasság. Boor László rádi ,ev. tanító és
szakátsí Csorbu Györgyike f. hó 28-án tartják eskü-
vőjűket a váci ev. templomban.

- Meghívó. A pestmegyeí ,ev. felső egyházmegye
1937. évi vendes közgyűlését július 31-én, szornbaton
tartja Csörnörön. Napirend: Július 30·án délután 4
órakor -előértekeziet. í órakor vallásos est 'keretében
tartja közgyűlését azegyhazmegyeí gyámintézet. 31-
én délelőtt 9 órakor úrvacsorahoz járulnak a köz-
gyűlés tagjai. Fél 10 órakor közgyűlés.

- a mosont esperesség. közgyűlését Rajkan tar-
totta július 7-én. Csatáry egyhm. felügyelő nyitotta
meg a gyűlést. Nagyvonalú volt Zimmermann János
espereshelyettes évi jelentése. A pénztárjelentés ör-
vendetes naladásról szólt, nem kevésbé a tanügy!
jelentés. Ujra rendezte a közgyülés a szórványgon-
dozásr. Az esperesválasztás azonban nem hozott ered-
ményt, mert két szavazat érvénytelensége miatt sza-
vazategyenlőség volt. Az esperesség a jövő hóriapban
rendkivüli közgyűlést fog tartani a kérdés elíntézése .
céljából. _.

- a nógrádi egyházmegye Balassagyarmaton jú-
lius 2-án tartotta meg közgyülését, amelyet Mihalo-
vics Samu esperes imája után Laszkáry Gyula 'egy-
házmegyei felügyelő nyitott meg. Mihalovics Samu
esperes minden részletre kiterjedő alap os jelenté-
sében az egyházrnegye életét ismertette. Kardos
Gyula alesperes az iskolaügyekre vonatkozó jelen-
tését tárgyalta ezutan a közgyűlés, majd Dr. Kischner
János egyházrnegyeí főügyész az egyházmegyei OFB
földbirtok s-ok zökkenővel teli ügyéről tett jelentést,
kisebb jogügyi határozati javaslatok kíséretében. Kar
ján József számvevőszéki elnök az egyházi szám-
adásokról tett jelentést, Dr. Csengődy Lajos a lel-
készértekezlet. Bérczes Lajos a tanítóegylet munkás-
ságát ismertette, majd több indítvány letárgyal ása
után véget ért a közgyülés. - Előzőleg a lelkész-
értekezlet ülésezett Dr. Csengődy Laj os elnökletével,
amelyen Gerhát Sándo-r galgagutaí lelkész a finn
konferencia lefolyását ismertette, egyéb témák ke-
retében. A gyámintézeti istentisztelet szónoka Váczi
János terényi lelkész volt.

- a veszprémi egyházmegye évi rendes közgyű-
lése július 7-én folyt le Pápán, Takács Elek esperes
és Mihály Sándor egyházmegyei felügyelő elnökleté-
vel. A közgyűlés előtt gyámintézeti istentisztelet volt,
melyen Hering János, mínt új egyházmegyei gyám-
intézeti elnök hirdette az Igét. A szokásos előérte-
kezleten Takács -Elek, . hivatkozva' "24' éves esperesi
munkájára, bejelentette Iemondá si szándékát, kérve,
hogy ebbeli elhatározását a közgyűlés ne néhezítse
meg. Mivel azonban azelőértekezlet, mint ,egy em-
ber f.ejezte ki teljes bizalmát az érdemekben gazdag
esperes iránt, a közgyűlésen a lemondás szóba sem
jöhetett, ellenben a közgyűlés elhatározta, hogy a
munkával túlterhelt esperes mellé alesperességí tiszt-
séget, párhuzamosság okából pedig egyhm.-i má-
sodfelügyelői tisztséget szervez. Mihály Sándor egy-
házmegyei felügyelő megbízatása lejárván, a közgyű-
lés elrendelte a szavazást a felügyelői tisz tségre ,
szeprember I-re való határidővel. Az esperesi meg-
nyitó beszéd után Klanitzky Gusztáv pápai felügyelő
üdvözölte a közgyűlést. Világi főjegyző, a magas
életkora miatt lemondott v. Draskótzy István ny.
altábornagy helyére Obetkó Vilmos, eddigi aljegyző
lett; jegyző ifj. Purgly Pál, tb. jegyző rádóczi Boda
László; az egyházmegyei törvényszék új tagj a Hor-
váth Sándor nyugalomba vonult lelkész helyébe No.
vák Rezső ajkai lelkész. Levéltáros dr. Bányai Béla
várpalotai lelkész. A véleményezö bizottság javaslatait
lhász Mihály, a számvevőszék jelentését Sokóray
Bálint, a delkészí gyámoldal bízottságét dr. Mohácsy
Lajos, az egyházmegyei Gyámíntézetét Szlovák Pál
gyámint. jegyző, a. Belmísszióí Bizottság és az ,egy-
házrnegyei lelkészegyesület jelentéseit Hering János,
a nép iskolai bizottság jelentését Somogyi János biz.
jegyző, a Tanítóegyesület jegyzőkönyvét .Szende Ernő
tanítóegyesületi elnök, az egyházmegyei levéltár je-
lentését Hering János terjesztették elő, amelyeket a
közgyűlés egyhangúlag elfogadott. r

- az International Hebrew Christian Alliance
(Nemzetközi Zsidó Keresztyén Szövetség) ötödik kon-
ferenciája július 5-10-ig zajlott le Budapesten. A
szövetség az ezt megelőző konferencíáját 1934-ben
Londonban tartotta. -A kenferencián a szövetséghez
tartozó 'egyes országok szép számmal képviseltették
magukat. Delegatusokat küldtek : Nagybritánnía, Ame-
rika, Kanada, Palesztina, Németország, Hollandia, Ma-
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gya1'ország, Lengyelország, Ausztria, Litvánia, Svájc,
Svédország; Románia,· Jugoszlávia, Danzig, Csshszlo-
vákia. A Július 7-i .tísztújitó gyűlésen .új elnökke dr.
Arnold- -Frankct választották meg. Több'ak' között
tárgyaltak a palesztinai és lengyelországi zsidó-ke-
resztyén. gyarmatosítás és a krisz.ushlvő zsidó _gynáz
létesílésén,ok kérdését és . beszámoltak a zsidóság ál-
talános világhslyzetéről. A zsidóság helyzetének ja-
vitasát a konrerencia a Lelki emelkedésben és a

. Krísztusban való ujjászületésb en látta. Valamennyi
felszólalás a megjelenteknek Krisztusban. való egysé-
gét és. érzelmi közösség it mutatta.

,- . Il "protestáns j ogászok vallásos össze] övetele.
A protestáns jogászok vallásos össze] övetelt rendeztek
a .. Kálvin-téri református egypázközség gyülekezeti
termében. Dr. Gráf Elemér büntető járásbíró imája
után dr. Porcs István ügyvéd megnyitójában azt
hangoztatta, hogya törvényhozás, jörvénykezés és
közigazgatás munkásainak Istennel, ernberrel szem-
ben íetelösséget érző, hívő embereknek kell len-
niök. Dr. ,Eördögh ÁTp.áq közigazgatási bíró »Jézus
Krrsztus klrályunke' címmel tartott előadást, majd
dr. Molnár Gyula ítélőtáblai bíró azt kivánta, hogy
a katolikus és protestáns jogászok az istenhit világ-
nézerében fogj anak össze.

_ II »Gyakorlati Keresztyénség« világgyülésa Ox-
fordban, Az angliai Oxfordban, tizenkét évre visz-
szanyúló előkészltés után új világértekezl·etet kezdett
a gyakorlati keresztyénség eszméinek szolgálatában
192o-ben megindult »Élet és Munka« moz_galom, ame-
lyet néhai Sőderblom svéd svangélikus .ersek alapí-
tott. Sőderblom érsek c.élja az volt, hogyadog·
matikai különbözöségekre tekintet nélkül, ezek-et nerr,
érintve, az összes keresztyén egyh;'lzakat az isten-
telen irányzatokkal szemben s a praktikus keresz-
tyénség nagy modern feladatainak megoldása érde-
kében, közös cselekvésre Ielbuzditsa. Az első, stok-
holmi nagygyűlésen minden protestáns egjyhiátz;ls a gö-
rögkel-eti ·egyház is, tehát háromszázmilliónál nagyobb
keresztyén egyházi közösség küldte el dehegátusait
a fontos .tanácskozásra. Az oxfordi kenferencía, amely
a második e nagyjövőjű mozgalorn életében, azzal a
meggyőzödéssel úl össze, hogy az egyházak nem
nézhetik tétlenül a folyton rnegújuló háborús vesze-
delmet, a rmmkanélküliséggel annyira kiélesedett
szociális kérdést, a totális állam gondolatának rop-
pant térfoglalását és pogányes irányba való elhaj-
lását. A lefolyt évtized alatt egyre érezhetőbbé váli
az egész világon az a sorsközösség, amely az egesz
keresztyénséget a Iegszorosabb egységre utalja, szem-
ben az ísjentelenség, a szekularizmus és bolsevizmus
szervezett világhatalmávalés. támadásaival. Minden
keresztyén egyháznak meg kell látnia, hogy ahol
az istentel-en, vallásellenes erők úrrá válnak ott ka-
tolikus és protestáns lelkészek együtt sZI~nvednek
mártírhalált ;katolikus és protestáns templomok ,egy-
szerre pusztulnak el .s a. hívők - tartozzanak bár-
mely: ..egxh.ázhoZ! ,--:,ez-er- és ezerszámra együtt válo
nakul~?zottekke es ~z·orul~ak a. 20. század új ka-
~akom.?a}ba . .Ez a fel~smere;s adjá meg a fokozott
jelentőséget az oxfordi tanácskozásoknak. Július 12-
től 26-ig, tehát teljes két héten át tart az »Elet és
Mynka«értek.ezlet·e, amelyen a magyarországi evan-
gélikus egyházat dr. Prőhle Károly soproni egyetemi
tanár képviseli.

'. - ~~Ivételek, a .!~s,zai ágo hitv. ev. egyházkerület
mískolci jogakadérniáján az 1937-38. tanévI. felére.
~zon vé~z~tt középískolaí tanulok, akik újonnan be-
lra~kozl1l ~ha.jtana~" ~öte!esek ,felvételi. engedélyért
a, jogakadémia dékání vhivataléhoz benyújtott kér-
vennyel folyamodni. A folyamodási határidő:' 1937.
aug. ~O. -.. A, felvételi kérvényhez .a következő
e!ed.etI okmányok csatolandók: 1. születésí anyaköny-
VI ~lvo~at;. 2. középiskolai érettségi bizonyítvány; 3.
erkölcsi bizonyitvany a folyamodó nemzethűségéről
é~ erkölc~i megbízhatóságáról: '4, hatósági bizonyít-
vany arrol, hogy a folyamodó' .hadiárva: 5. ha a
folyamodó atyja. harctéri szolgálatot télje'sített, Ká-
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roly csapatkereszt elnyerésének igazolása; 6. köz-
hatósági bizonyítvány a folyamodó szüleinek fog-
Ialkozásáról, vagyoni helyzetűkről és arról, hogy a
szülők mióta laknak jelenlegi lakhelyükön, hol lak-
lak azelőtt s (amennyiben több helyen laktak, mi volt
d foglalkozásuk régebbi .lakóhelyeiken ; 7. a más
Jőískoláról -j övők még távozási bizouyitványt. illetve
leckekönyvet is kötclesek csatolni. A kérvényhez 2.-
P' okmánybélyeg és -1.- -P kezelési költség csa-
tolandó. Nem eredeti okmányokkal relszerelt kér-
vények nem vehetők figyelembe. A beiratkozásnál
személyes megjelenés kötelező. Evangélikus folya-
modók a felvételnél előnyben részesülnek, arneny-
nyiben kérvényüket kellő időben adják be. Ezenkívül
részükre rnenzaétkezés is biztosítható, amennyiben
ezért folyamodnak.

Pályázati felhívás.
A Hegyaljai Egyházmegyéhez tartozó Diósgyör-

Vasgyári egyházközség rendes lelkészi állására pályá-
zatot hirdetünk. Az állás javadalma: 1. a kongruával
1.600 koronára kiegészített fizetés: 2. természetbeni
lakás; 3. stóla; 4. a 3 főünnepi offertórium 2/3-a.
A szolgálati nyelv magyar. Az egyetemes lelkész-
választási szabályrendelet 22'. §-a szerint Ielszerelt
pályázati kérvények augusztus hó 10-ig (déli 12 'óra)
alólirott röespereshez (Miskolc, Hunyadi -utca 8. sz.)
nyujtandók be.

Tállyán és Miskolcon,
Szirmau Lá~l.ó ssk,

egyhm. felügyelő.

1937. július ;13-án,
Duszik Lajos 8. k,

főesperes.

DIAKONISSZAHAlZI PANSIO KöSiEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május I-től egész éven
át. Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraitatását
is vállalja. Cím: Evangélikus diakonisszaház, Kőszeg.

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKERULETEK JÖLéTI EGYESULETET?!
,?v:~ngélikus emb~r családjáról a »Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesület« felkarolása. Hívja 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 jégbiztosításokat. .
Tagjainak érdekeit képviseli miruien esetben!

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
s~let, központja: Budapest, IV., Haiá-u. 8-10. (Ev.
berhaz.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, pebr~c~n, ,Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged, Szekesfehervar, Szombathely Szolnok, Mín-
d.~n egyházközségben megbizottai va~ak az egye-
suletnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZÁK LAsZLÚ
Magyarország aranykoszorús mestere

harang- és ércöntőde, hnranqjelszerelés- és haral.'g·
lábgyiir, Budapest, VI., Petnebáeu-utca 78,.szám.

8 aranperemmet és 4 dlszdkleviUel kitűnteiue'

Most jelent meg Szántó Róbertnek a kiváló szónok-
nak ,Szel:ets:;-é 'e~,!ge'}1?cím alatt ~gyházi és alkalmi
~eszedeket es elöadásokat tartalmazó, 252 oldal ter-
[edelmű, szepen kiállított könyve. Ara P. 4.8U.
Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX,;

Ferenc-körút 19-21.

ékszer, arany, ezüst óra,
egyházi kegys~erek

SZIGET
a legolcsóbb napi áron

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

Alap~tl)Q: 1867. .

Budapest, VII" Damjanich-u 28/h. - F.: Farkas L.


