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A LÁNGÉSZ
Mikor Marconi, a nagy olasz feltaláló ha-

láláról szóló hireket és méltatásokat olvastuk;
bizonyára megragadta sokak figyelmét az a
néhány sor, me ly felelevenítette azt a feledésbe
merült és nagyon jellemző tényt, hogy ami-
kor az első szikratávíró állomást Ielállították,
Marconi az emberi szellem győzelmes új útján
ezt az idézetet küldte a levegő, vagy így is
mondhatnánk: a világmindenség még ismeret-
len titkai közé: »Dicsöség a magasságban. Isten-
nek, a földön békesség és az emberekhez jó-
akarat«.

Jellemző ez elsősorban magának a fel-
találónak lelki világára. Annyian neveztékőt
lángészneke- hogy könnyen megejthétte volna
az elbizakodott gőg. De mennyível magasabbra
emeli öt. az, hogy minden tehetséget Istentől
származónak, nem a maga dicsőségére, hanem
embertársai javára szolgáló adománynak is-
merte fel. Az ilyen gesztust sokan meg sem
értik, ügyesnek és tetszetősnek gondolják,
holott legmélyebben mutatkozik meg benne alá-
zatosnak és hívőnek maradt egyénisége, jó-
szándékú »belső ember«, aki nem tulajdonítja
önmagának azt, amiért az emberek felmagasz-
talják, hanem ő szeretné magasztalni és ma-
gasztaltatni Istent mindazzal, amirel neki al-
kalmat, , erőt és eredményeket enged.

Es ez, a ma. még kiszámíthatatlan és egész
jelentőségében még alig mutatkozó győzelem,
melyet rajta keresztül megint az. emberi szel-
lern aratott az anyagi világ erőinek felisme-
rése és felhasználása tekintetében, viszontag-
ságos sorsra jutott. Mint Isten minden ado-

HALÁLÁRA.
mánya: jóra, javításra, tökéletesítésre, az em-
beri élet nemesítésére adatott. De elsősorban
megint minden bún akarja használni. Az. em-
beri élet megfordítja az angyali üzenet sorrend-
jét, mely újra átszállt a föld felett, megváltoz-
tatja az értelmét, eltorzítja rendeltetését. Mint
minden Imrszakot jellemző felíedezés, elsősor-
ban az emberi hatalmaskodás" háborúskodás,
egymás életének megnehezítése és megrontása
céljaira használtatik'. Az Ige megint testté lett
és az emberek megint megpróbálják megölni.
Vas, fém, gép, ezerkezet lesz belőle, háborús
eszköz, átmegy újabbés újabb vérrel való
kereszteléseken, sok-sok áldozata lesz, míg álo
dás lesz belőle, míg békesség lesz belőle és
míg dicsőség származik belőle Istennek. Hány-
szor történt már, hogy hírnév vel koszorúzott
IIagy elmék fájón látták, mily ferde utakra
térnek tanítványaik, mint keserednek meg sZÍ-
vük édes álmai és legtitkosabb magányukban
ismétlődik gyakorta rajtuk az Irás szava:
»megbántam, hogy teremtettem« ...

De rní lenne velünk, ha mindent az em-
berek cselekedetei szerint ítélnénk meg? Isten
szándékai szerint l(1e11látnunk életünket. Mar-
coni életében is megmutatta ajándékozó ke-
gyelmét, Ki tudja, mily hosszú idő múlik még
el, amíg ebből is kísarjad a teljesáldás? De el
kell jönni annak az időnek, amikor a sok
félelm en és önokozta szenvedésen ,átbotorkáló
emberiség értelme bs sorrendje ezerint fogja
ismételni a halhatatlan üzenetet : »Dicsőség a
magasságban Istennek, a földön békesség és
az emberekhez jóakarat« ...
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Az egyházi törzsrokonság.
1} tallíní püspöki dómtemplomban 1937. július t t-én

'elhangzott egyházi, beszéd.

Cselekedjünk jót ... a mi hitünk-
nek cselédeivel. (Gal. 6 :10.)
Örüljetek! A ti szeli dlelkűségetek
ismert legyen min deu ember előtt.
(Filip. 4 :4, 5.)
Ügyeljünk egymásra, a szeretetre
és jó cselekedetekre való felbuz-
dulás végett. (Zsid. 10:24.)

Bizonyára teljesítjük Pál apostol szavait:
»Tegyünk jót ... a mi hitünknek cselédeivel«,
azaz evang. testvéreínkkel, amidőn az eszt,
finn és magyar ev. egyházak közt fonunk
összekötő szálakat.. A szellemi közösség mel-
lett sok egyéb örömben lesz így részünk, ha
a barátság érzése t.ölti el szí vünket: a kőlcsö-
nös barátság felkeltésére és kifejlesztésére
szükségünk van, hogy ne folyton csak ma-
gunkra gondoljunk, amitől végre is megcső-
mörlenénk: továbbá azért is, hogy zárkózott-
ságunk felengedjen.vhogy az önzés ésa szúklát-
körűség béklyóiból mindínkább felszabaduljunk
és keresztyénekként teljesíthessük a barátság
szerit kötelezettségeít, amelyeketgyaJlrran -
a Szentírással ellentétben - figyelmen kívül
hagyunk. Valljuk be őszintén, hogyezirányban
is sokat kell javulnunk és tökéletesednünk.

Ezen az úton tanuljuk meg egymást be-
csülni, egymást és magunkat a szeretetre és
jóságra ösztönözni.

Mindezt lelkük mélyéig átélték az észt
evangélikusok Magyarországon. Ez az .utazá-
sunk világította meg a' felolvasott szent Igé-
ket és szolgáltak azok' számunkra élő bizony-
ságul. Éreztük, hogya Szentírásnak szarnos
része a magunk' élettapasztalatai folytán vál-
nak bennünk élőkké lés nyernek igazi tartal-
mat. Hiszen éppen, Pál apostol levelei is a
saját és környezetének életét tükrözik a hit
gondolatainak keretében. Valóban, nagy a kü-
lönbség, hogy csupán hallgatjuk-e a hit szavát,
vagy átéljük-re azt tapasztalataink útján. Hisz-
szük.és reméljük, hogy az egyes tapasztalataink
egyre inkább megbizonyítják és elevenné te-
szik bennünk is, hitünk tanításait.

Magyarország evang. gyülekezeteiben kü-
lönösen előtérbe nyomúl a hívő szeretetés
barátság, valamint az áldozatkészség és a hű-
ség az egyház iránt.

Sok idealizmus rejlik a magyárok jelleme-
ben. 'Kitűník ez már a törökök elleni harcaik-
ból, akiknek igáját a magyarság 150 éven
áí.nyögte. {Ezek az évek a rablás, öldöklés és
pusztítás, évei voltak, bár a mohamedánok val-
lási kérdésekben meglehetősen közönyösek vol-
tak, úgyhogy az evang. vallás fennmaradha-
tett s a túrőknek erőt adhatott. Ha Magyar-
ország előretelt bástyaként 'helyt nem áll, a
Nyugat nagyrészt yagy teljes egészében a

pusztitó törökség zsákmányává vált volna. Ez
a magyar nemzet nagy érdeme Európával es
a keresztyénséggel szemben,' ami azonban, -
sajnos - a világháború befejezésekor teljesen
feledésbe merült.

Az idealista és áldozatos ernber hír. A
magyarság 'ezt ismételten atélte. Mi, észtek,
akik a multban szintén sokat szenvedtünk, bio
zonyára együtt tudunk érezni déli rokonaink-
kal. Ebben az érzésben is volt részünk. A ko-
moly, lelkes keresztyén tiszteli a mások szen-
vedését és igyekszik az egymás terhét hordozni.
Tűnjék is el körünkből minden részvétlenségt

Megindító élményben volt részünk Sop-
ronban. Eza város az evangélikusok egyi1k
központja. Többek közt ott van a teológiai
fakultás" amelyet az állam tart fenn (mióta
a többi felekezetekkel való egyenjogúságot
legalább elvben kiküzdeni sikerült.) Egy kb.
6-8 méter hosszú és ugyanily széles udvar-
ban gyülekeztünk, amelyet egy ódon, kéteme-
letes ház zár körül: fent és lent másfél méter
széles oszlopos tornác fut. körül. A felső kő-
folyosó ból egy kőből faragott szószék nyúlik
ki. Ez volt az egyetlen szószék, ahonnan ,az
1671-1681-iki »gyászévek« alatt. az' Evangé-
lium szavai hangzottak, mert akkor az egész
országban mínden nyilvános. evang. istentisz-
telet tilos volt. E ház tulajdonosának", Eggen-
berg hercegnőnek hozzájárulásával 'itt folytak
a magán-istentiszteletek - tűző napsütésben
vagy hóviharban is. Soha eddig nem éreztünk
oly áhitatot és magunkbaszállást, mint ebben
az udvarban. Ünnepélyesen, szomorúan, de
egyben bátran és biztosan harsogott az »Erős
várunk« három nyelven. Komoran, megdöb-
bentően és Ieverően, majd örömteljesen és bá-
torítóan hangzottak a' magyar lelkész es a
két északi püspök szavai. Zarándokút volt ez
a mindnyájunk »szenthelyx-ére. Arany itt nem
ragyogott, nem történtek szembeszőkö csodák;
itt a kövek szóltak' emberi hangokon és Isten
derűs napja vonta be megszentelő aranysuga-
rai val s az ég borította kiengesztelő kékjével
ehelyet és megjelent a Lélek csodálatos ereje.
Elményünk megdöbbentően szent volt. - f,.
mi emlékeink is felelevenültek. 1618-ban kor-
báccsal űzték ki az ev. észbe:lm1;a Tartu-i Já'·
nos-templom egyik kapuján, ám Őlkmás ka-
pukon újra behatoltak oda. Ismételgettük a
hitvalló Nerewí Jaan szavait: »Ha testünket
darabokra tapossák is szét, Isten kegyelme újra
egybeforraszthatja azt ... Hitünkben nem inog-
hatunk meg és árulókká nem válhatunk«.

Ezek az élményeink csak még inkább ío-
kozták tiszteletünket és szeretetünket ama
hosszútűrők ivadékai iránt. Az ő átfogó, őszin-
te és mesterkéltségnélküli örömük és szere-
tetük mindnyájunk seivét összekötötte.

Fót községben és Szeged városában az
evangélikusok a katolikus templomba is ked-
vesen elvezettek bennünket. A szegedi új ka-
tolikus templom külsőleg pompás és megra-
gadó. A magyar lelkészek készséggel szolgál-
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tak telvilágositésokkul s mindkét oldalról a
testvériség bátorító jelei mutatkoztak. Bárcsak
teremne az egyenrangúságon és egyenértékú-
ségen alapuló ily keresztyeni szerétet egyre
több és több gyümölcsöt 1 - Imitt-amott hal-
lottunk ugyan bizalmas beszélgetéseink során
hitt.estvéreink három kí vánságáról: hogy a ve-
gyesházasság .esetén á gyermekekre vonatko~ó
reverzálís eltöröltessék, mert a vallásszabadság
csak úgy válhatik valóságossá és teljessé; hogy
hivatali állások betöltésénel szűnjék meg az
evangélikusok (nemhivatalos) háttérbeszorítá-
sa ; s hogy az idegen telekezetek iskolaiban
az ev. tanulők befolyásolása mellőztessék. Ez-
irányú kérdéseikre azt válaszolhattarn, hogy
a mi iskoláinkban a legkényesebben kerüljük
az ily befolyásolást, mint ami keresztyén lel-
kiismeretünk szégyenére válnék. Mi a vallás-
szabadságot biztosító állami törvényt Istennel
és népünkkel szemben őszintén teljesíteni Ik.í-
vánjuk, minden csalafintaság és az istenáldást
nélkülöző és előttünk gyülölt ravaszkodás nél-
kül.

Magyarországon ez. irányban folytatódik
az országgyűlésen a küzdelem a cél iránt,
amely végre meghozna a nyugalmat.

A magyar evangélikusok túlnyomó több-
ségének egyházhűsége és áldozatessága tisz-
teletet és meglepődést keltettek benn ünk. Van-
nak egyházközségek, melyek csupán néhány száz
tagból állnak. ele e kevesek is emeltek temp-
lomot és gyülekezeti házat, ahol rendesen sa-
ját elemi iskolájuk is elhelyezést. nyer. E ki-
csiny egyházközségek is bátran és bizalommal

állják meg helyüket. Minden egyháztag, légyen
az öreg, ifjú vagy gyermek, ragaszkodik ,egy-
házához és annak otthonahoz. Szép és meg-
ható, egyben példaadó vonás! Hetvenöt évesnél
régibb a Magyarországi Gusztáv Adolf Gyám-
intézet, mely a szükséget szenvedő egyház-
községeket és azok intézményeit támogatja.

Leírhatatlanul kedvesek még a legkisebb
templomok is. Vidáman és hívogatóan szóltak
hozzánk a harangok, a toronyablakban lengett
a nemzeti zászló s a templom telve örvendező,
magukbaszállt hívekkel. A templomok belseje
ugyanolyan, mint nálunk; sok oltárkép a Ge-
csemánéban imádkozó Megváltot ábrázolja. A
gyülekezet várakozása nagy. A közének cseng-
ve, tömören hangzott; az ifjak ésgyermekekí is
együtt énekelnek a gyülekezettel. J óJ ismerik
az. énekeket, hiszen egyetlen ifjú sincs, akinek
az iskolában ne lett volna része vallásoktatásban.
A korálok nagyrészt egyeznek a mieínkkel. -
Elhangzottak a Szentigék és szeretetteljes üd-
vözlések a három testvérnyelven. Az énekkarok
gyakran a mi himnuszunkat énekelték, vers-
szakonként finn, eszt és magyar nyelven. Vé-
gezetül .pedig az egész gyülekezet. együtt. éne-
kelte a hatalmas és megragadó magyar Hím-
nuszt, könnyekig meghatva az északi vendé-
geket.

Utalnom k-ell végül arra, hogy az evan-
gélikusok Magyarországon úgy képzettségben,

mint erkolcseikben, de még a világháborúbsn
hozott áldozatok terén is statisztikailag a, la-
kosság közt az első helyen állnak. .

Öröm és tisztelet tölti el mindezért a mí
szívünket. Ünnepi estjeíken, szeretetvendégsé-
geiken is a nemes, hívő öntudatot olvashat-
tuk ki hit- és törzsrokonaink csillogó szeméből;
midőn szíves barátságuk és örömük megnyil-
vánulása e1üztea mult és jelen szomorú ár-
nyait.

Rokonaink egyházi életének megismerése
vésse bele szívünkbe ismét mélyen és élettel ..
jes en, éltetöen 'és sarkalcan az apostol szavait:
»Tegyetek jót ... « Ámen.

Raudkepp Leopold.
...

Az oxfordi konferencia üzene-
te a keresztyén egyházakhoz.

Az Oxfordban az »Egyház, közösség és
az állam« konferenciájára összegyúlt kiküldöt-
tek július 12-től 26-ig terjedt tanácskozásaiíc
bezárásakor a következö üzenetet küldik Krisz-
tusnak világszerte levő egyházaihoz.

»Krisztus nevében köszöntjük a gyüleke-
zetet. .

Olyan időben találkoztunk; amikor a vi-
lágot félelem és zavar sanyargatta. Világunk
roskadozik. az ördögi gonoszság és a fojtogató
kérdések terhe alatt. Még; abéJkét élvező álla-.
mok polgárainak a testi és szellemi erejét is.
aláássa a munkanélküliség és a kenyérhíány.
Más. országokban pedig a, háború végzi »ör-:
dögi munkáját« és .rémít hogy minket is el-
lepnek a végromlást hozó hullámai.

Mi. azonban nem úgy fogjuk tel feladatunkat,
mint nemzetünk megzavart polgárai, hanem azt
kérdezzük, hogy van-é kulcsa valahol problé-
máinknak ? Ugy fogtul\! fel feladatunkat, mínt
keresztyének, akik a kiengesztelés Igéjét nyer-
ték.

Az egyház első kötelessége és feladata a'
világgal szemben, hogy minden cselekedetében:
Egyház legyen, megvallván az igaz hitet, be-
töltvén egyetlen Urának alkar,atát, egyesülvén
Vele a szolgálat és a szeretet közösségében.

Mi nem hívjuk a világot, hogy Legyen
hozzánk hasonló," mert mi már túlságosan ha-:
sonlóak lettünk a, világhoz. Az egyház GS~
akkor _hívhatja bűnbánatra az embereket, ha
azok megszomorodnak, Mi így Jézus. Krisztus
lábához hí vjuk' a világot.

Az Isten. nagy dolgokat: vitt véghez Egy-
háza által a mi hitetlenségünk ellenére .ís.
Egyik legnagyobb ezek közül az, hogy, faji,
nemzeti és osztálykülönbségek ellenére is van
valóságos felebaráti közösség a világban, N
mi Krisztusban való- közösségünk több a vágy-
nál - tapasztalati tény. Merészség nélkül
beszélhetünk róla, mert konferenciánk! it.meg-
levő közösség bizonyítéka. Jöttünik, mint kü-
Iönböző nemzetek és közösségek tagjai, mint,
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külön böző egyházak képviselői, melyek sok
százados multa-a tekintenek vissza. Ide jöttünk
fiatal egyházakból és egyházközeégekböl, ame-
lyeknek története a közelmult pár évtizede
csupán; de mi mégis míndnyájan egyek va-
gyunk a Jézus Krisztusban.

Ez a testvérközösség nem a különbözó al-
kotóelemek összeállításából épült fel, mint az
államok közössége. A mi egyesülésünket a ha-
talmas és megválto Isten hozta létre. Forrása
nem az egyetértő emberi akaratok megmozdu-
lása voltyhanem a közöttünk élő Jézus Krisz-
tus, aki az emberi akaratokat saját akarata alá
rendelte.

A keresztyén ember látja a fajok meg-
különböztető jegyeit, s tudja, hogy azok Isten
akarata szerint. jöttek létre, hogy általuk az
Isten különböző tehetségekkel és ajándékokkal
gazdagíthassa a világot. Ezért a keresztyén
ember örvendezve vesz tudomást fajának Ié-
tezéséről, de elveti a faji büszkeséget vagy a faj
megtagadását, mJ81Ittudja, hogy rnindkettö Isten
elleni lázadás. Ugyancsak örömmel fogadja el
a keresztyén ember a nemzeti .kőzösségeket,
mínt Isten akaratából létező részeket, ame-
lyekkel az Isten sokrétű vé teszi és meggazda-
gítja az ember életét. Mert mindnyájunkat
arra hívott. el az Is te..n, hogy szolgáljuk fele-
barátainka.tabban a közösségben, amelyhez
tartozunk: De az egyéni önzésnél semmivel
sem jobb a nemzeti önzés, amely el akail"ja
nyomni a többi nemzetiségeket. Mert az ön-
zésnek mírrdkét fajtája vétek a fajokat és né-
peket teremtő Isten ellen. A nemzet, faj vagy
osztály istenitése bálványimádás, amely, az el-
lentétek és a nyomorúság növekedéséhez vezet.

Minden oldalon látunk embereket, akik a
helyes értelemben vett közösségi élet lehetősé-
geit kutatják. De amikor elhibázott a kutatás
alapvetése. a kutatás belső ereje összeütközést
és szétesést okoz. Ilyen világban az egyháznak
kell megvalósítania saját életében azt a kö-
zösséget, amely úgy köti össze egymással .az
embereket, mint Istentől függö közösség tagjait
és áthidalja a társadalmi osztályok, fajok és
nemzetiségek kerlátait.

Az egyház tehát, mint igaz közösség, fel-
adatához híven hívja a nemzeteket, hogy úgy
rendezzék be életüket" mint Isten egyazon
családjának a tagjai. Az egyetemes Egyház-
nak, amikor végigtekint a világ nemzetein.
amelyekben a keresztyénség elvettetett és gyö-
keret vert, - el kell ítélnie a mínösíthe-
tetlen és korlátnélkűli háborúskodást. A há-
ború csak a bún gyümölcse és bizonyítéka le-
het. Ez az igazság érintetlenül hagyja azt a
kérdést, hogy mi a kötelessége, a nemzetnek,
amelyiknek választania kell a háborúba való
belépés és olyan viselkedés között, amelyet
a jog megtagadásának tart. Ismét más kérdés,
hogy mi annak: a ker. polgárnaka kötelessége,
akinek a nemzete háborút visel. A háború
elítélése fennáll és vele együtt az a kötelesség,
hogy keressük az útat, amelyiken az embe-

riség megszabadítható a háború lelki, szellemi
és erkölcsi pusztításától. Háború esetén is az
az egyház első feladata, hogy Egyház legyen,
egységesen Kri ztusnak teste, ha a nemzetek,
amelyekbe az egyház plántáltatott. harcolnak
ilsegymás ellen. Az egyháznak az egymás ellen
harcoló nemzetek keretein belül fel kell aján-
lania ugyan azokat az imákat, hogy szentel-
tessék meg az Ő neve, jöjjön el az Ő országa,
legyen meg az Ő akarata, mind a két vagy!
helyesebben minden harcoló nemzet életében.
Ennek az imaközösségnek minden áron és
töretlenül fenn kell maradnia, úgy arnint a ld-
nai és japán keresztyének találkoztak közös
imádságaikban az utóbbi szomorú hónapok
alatt, imádkozva hazájukért és egyházaikért.
Igy az Egyháznak egy lelki Uzözösségben kell
összetartania azokat a tagjait, akiknek keresz-
tyén polgári kötelességeikre nézve kűlőnbőzők
a szempontjaik a, háború ideje alatt.

Nem elégedhetünk azonban meg a há-
ború egyszerű elítélésével. A keresztyéneknek
minden tőlük telhetőt meg kell tenniök, hogy
a nemzetek között előtérbe kerüljön az ig:a:li-
ság, a béké együttműködés és hogy békés
eszközök alkalmazása változtassa meg' a je-
lenlegi állapotokat. Különösen a .zerencsésebb
nemzetek keresztyénemek kell kifejeznlök azt
a követelést, hogy a Jrevésobé szerenesés né-
peknek is szükségük van az igazságra. Az
igazságszeretet jusson kifejezésre abban a kö-
vetelés ben, hogy minden nemzeti állam adja
fel szuverén jogának ,azt a részét, amely sze-
rint kizárólag önmaga ítéli meg igényeinek jo-
gos vagy jogtalan voltát.

Tudjuk, hogy az állam Istentől vett ha-
talemmal végzi a_ munkáját. De mert hatad-
mát az Istentől nyerte, munkája felett is Ő
mond ítéletet, Isten maga, az igazság forrása,
melynek az állam nem ura, hanem szolgája.
Ezért a keresztyén ember számára a legfőbb
tekintély csakis. az Isten lehet Isten iránti
hűsége nem bitorolható soha és senki által eb-
ben a világ-ban.'

Az Egyháznak vannak Istentől vett kö-
telességeivamelyeket minden körülmények kö-
zött teljesítenie kell. Mindenek felett való kö-
telessege az igehirdetés, a missziói parancs
betöltése és az, hogy életét rendelje az Egy-
házban lakozó Szeritlélek hatalma alá. Ez min-
den körülrnények között az Egyház kötelessége,
amit el lmll végeznie, akár egyetért vele az
állam, akár nem. Az állam is ismerje el ezt
a kötelességet és adjon az Egyháznak teljes
szabadságot hivatása betöltésére. Az Egyház
pedig ugyanazt a. szabadságot. kéri mások szá-
mára is, amit kért. önmagának. A szabadság,
amelyet az embernek bírnia kell, - ha be
akarja tölteni létezésének' a célját - szabadság
az igazság megismerésére és engedelmesség az
igazságnak.

A gazdasági téren az egyház első feladata:
tudatosítása annak az igazságnak, hogya gaz-
dasági élet törvényei és eseményei, csak úgy,
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mint az emberi élet többi megnyilvánulásai,
Krisztus ítélete alatt állanak. A nyugati tár-
sadalomban a gazdasági osztályok létezése kor-
látokat emelt a felebaráti közösség elé. Igy;
elkerülhetetlen nehézségek gyökereztek meg a
nevelés, a pihenés ésaz egészséges élet terén.
A gazdasági élet rend zerei indítékokat adtak
a telhetetlenség növelésére. Az a tény, hogy
a munkalehetőségazonos formái állanak nyitva
sokak előtt víagy pedig minden munJkalehetőség
bezárul, meghazudtolja az ember előtt a, ke-
resztyén élethivatás lehetőséget. És beszélnünk
kell azokról az új mozgalmakról, amelyek ezen
ördögi tények visszahatásaiképpen születtek
meg. Gyökeres gyógymódot keresnek és cél-
juk a szocíális igazság. A bún valóságának az
ismeretében az egyház jól tudja, hogy sem-
miféle kívűlról jövő életrendszer nem jut
el a táraadalmi gonoszság gyökeréig. Ezért
az egyház nem hódol be az új mozgalmak
balga reményeinek. Ahol pedig - mint nap-
jaink néhány istentagadó mozgalmában - a
haladás reménye a vallásos hit teljes megta-
gadásával párosult, ott az Egyháznak kímélet
nélküli ítéletet kell hirdetnie. De ugyanakkor.
parancsoló szükség számunkra az, hogy értsük
meg az okokat, amelyek ilyen rendszereket te-
remtettek. Kihívásnkat el nem kerülhetjük és
becsületesen kell megítélnünk őket Lsten Igé-
jének világosságában.

Keresztyén kötelességünk kettős ezen a
téren: 1. H itünkről való tanuságtétel ,a jelen-
legi gazdasági rendszer keretein belül. 2. Gaz-
dasági rendszereinketés intézményeinket an-
nak az értelemnek a világában kell megvizsgál-
ni, amelyik megismerte Isten akaratát. Mert
az ördög támadásai, melyek ellen minden ke-
resztyén embernek harcolnia kell, nem csaJk
társaséletünk ésaz emberi sz.ívek '/kapuit .dön-
getik,de ezen túl behatolnak már társadal-
munk szerkezetébe és megfertősík azt. Hala-
déktalanul ellentámadásba kell !kezdenünk it,t '
is. Az egyház felelő sége teljes tudatában tart-
son ki a lelki és a gazdasági javak helyes
rendje mellett. Mert nem az az emberi gaz-
dag.ság, amely az anyagi ja vak sokaságát tar-
talmazza. Valóban csak Istennel és felebará-
tainkkal való közösségünk gazdagít. meg ben-
nünket. Ennek a közösségnek és gazdagság-
nak a változatosság.ához képest min.den anyagi
bőség csak alantas jelentőségű.

A kérdések, amelyek főképpen lekötöt-
ték a konferencia figyelmet, olyan kérdések
voltak, amelyekkel a világiaknak 'kellene ered-
ményesen foglalkozniok; Akik felelősek a ke-
reskedelem. a közigazgatá és a nyilvános
élet napi eseményeíért, azoknak kell önmaguk
számára felfedni, hogy mi a helyes, magatar-
tás a jelen helyzet végnélküli sokféleségében.
Ha ők elfogadják a segítséget, amely szük-
séges ahhoz, hogy felelős keresztyén határo-
zatokat hozhassanak, az Egyháznak a papság
egy új típusát kell kifejlesztenie.

" " A feladatok betöltése, melyre az E.gy.ház

hivatott, ma nagyrészt a fiatalság kezébenvan.
Sok hangos szó hí vja fiatalságunkat, hogy te-
gye fel életét a politikai és szociális eszmékre.
Igy gyakran nehéz Jézus Krisztusra figyel-
niök, Aki hívja őket, hogy szolgáljanak az Isten
kitálysága alatt. Fiatal nemzedékünkból so-
kan mégis az Isten szolgálatába állanak', gyaik-
ran a gúny és üldözés dacára is és úgy, egyen-
ként, mint a keresztyén ifjúsági mozgalmakban
életüket 'az Egyház, megújítására szentelik,
Krisetus evangéliumának élő tanuivá válván.
Boldog örömmel köszöntjük bátor bizonyság-
tételüket. .

A fiatalság nevelésében az Egyháznak
kettős feladata van. Először mínden erejével
biztosítania kell mindenki számára az Isten
által nekik adott ajándékok kifejlesztésének
hiánytalan lehetőségét, Másodszor pedig szi-
gorúan el kell ítélníe az Egyháznak a nevelés
egyenlőtlen lehetőségeit, mint amelyele a kö-
zösség keretein belül a felebaráti élet teljes-
ségének fő akadályai.

Mialatt az Egyház közvetlenül érdekelve
van az 'egyetemes nevelésben, különös felelős-
ségtudattal szögezi le saját álláspontját a ne-
velés jelentőségére és céljára nézve életünk
Istenre való vonatkozásában. A nevelésben, ha
el nem ismerik az Istent, - akár csak az élet
egyéb területein - Ő ismeretlen mara ct Igényli
azért az Egyház azt ar szabadságot, hogy ke-
resztyén nevelést adjon saját gyermekeinek.
A nevelés talajába gyökerezik az a tény, hogy"
az ellentét. az élet céljaira. nézve; ta !keresztyén
hit és nem keresztyén felfogás között - /él,Z;
Egyház' érs a mindent magába ölelő közösségi
élet között, amelynek az az igénye" hogy for-
rása és célja legyen minden ernberj, életmeg-
nyilvánulásnak - végsőkig Ikiéleződ:ött ,a vi-
lág sok részében. Ebben az összeütköeésben
minden kockán forog és az Egyháznak erősen
fel kell öveznie magát .a harcra.

Ha a jövőbe nézünk, reményünk és imánk
az, hogy a Szentlélek Uristen adhat még új
életet, amely önmagától tör elő a különbözö
központok sokaságából. Ha az Isten megsegít
bennünket, eljön még a ma kis csoportokba
tömörülő keresztyéaJ. férfiak és nak nagy se-
reggé növekedett, »sejtmozgalma«, amely 'fel
akarja. tárni a megújult élet friss útjait, me-
lyeken szolgálhatja az ember Istent és fele-
barátait.

Mélységesen érezzük testvérközössé-
günkben azoknak az Egyházaknak a hiányát,
amelyek nem küldtéik el képviselőiket konfe-
renciánkra. Szívünk hálájával és együttérzé-
sével fordulunk különösképen is német testvé-
reink felé. Allhatatos bizonyságtételük a Krísz-
tusról, mínket még nagyobb húségre indít. És'
imádságainkban azért a kegyelemért könyör-
günk, hogy bárcsak ugyanazt az igaz tanuságot
visélhetnénk mi is a Krísztusért.

A stokholmi konferencia Ma eltelt 12 esz-
tendő alatt nagyon megbátorodtunk, mert volt
okunk ~ megbátorodásra, Az Egyhá» egy;só-
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gének: tudata évről-évre és világszerte növe-
ke,dik: Mi bízunk benne, hogy ezt a tényt
meg ,Jobban előmozdítja az Egyházak Világszö-
vétsége, melynek! tervezetelt koníerenciánkon
megbeszéltük és az Egyházakhoz továbbítottuk.

Megpróbáltuk Oxfordban az elmult na-
pok alatt, hogy illuzió nélkül nézeüle világunk
kháoszát és széthúzását, társadalmi rendünk
igazságtalanságait, a háborús félelmet és ré-
mületet. Világunk kapzsi, megvadított, fájda-
l~m- é~ félelem teli. Bajaink megsokasodtak, de
távol állunk a kétségbeeséstől. Reménységün-
ket az élő Istenbe vetjük és a Jézus Krisz-
tusba az embereknek az Istennel való közössé-
gébe és abba az emberi közősségbe, melyet az
Isten teremt, Mert az életnek az ördög mínden
gonoszsága ellenére is meg van Igy az er-
telme. Isten nevében munkába állunk mint
Istennek és egymásnaka szolgái. Hirdetjük az
Ur Isten megválto üzenetet és küzdünk min-
den jo~talanság, kegyetlenség s gyúlölet el-
len: BIzony örvendezhetik az Egyház, mert
Krisztus meggyőzte a világot.

Közli: Mórocz SárÍ'dor.

Lelkipásztori gondok.
, T.

Ward Péter jutott eszembe, míkor udva-
romba vadonatúj kerékpárját betó1ta és arra
kért, hadd hagyhassa nálam pár órára ezt a
modern apostoli fszerszámot. 'I'áskája is van,
ele bot helyett kerékpárt has znál ez az én
adventista ismerősöm. Először akkor láttam,
míkor egyik' hivünk gyermekét temettük a
S .... -i evengélikus temetőben. Azóta Jézus
nevében érs ügyében be-bekopogtat hozzám
Néha eg'y könyvet kínál megvételre. máskor
egy egészségügyi folyóirat előfizetői sorába.
szeretne felvenni. Nem tolakszik, nem siet.
Türelmes és engedelmes. Tud várni és re-
mélni. A híveket LsI felkeresi ezekkel és kü-
Iönős előszeretettel az ő volt hitsorsosait, a
római katolikusokat, Ahogy róluk beszél, Pál
apostol elevenedik' meg benne az ő zsidó sze-
rétetével.
. Most tiltakozni jött. Kifogásolja, hogy nem
ismerik őket .azo[k;, akik kr-itikát írnak ró-
luk: olyasmit tulajdonítanak nekik, . amit ők
nem tanítanak. Megnyugtatom. hogy ez is örök
protestáns sors, Beszél iratterjesztőí, munká-
járól. Beszél arról a »nagy lelki tudatlanság«-
ról, melyet mi »hivatalos« egyházak' nem is-
merhetünk, mertodaragadtunk a szószékhez.
De ők igen, mert járják tanítványi módra
a falvakat érs városokat. Már nem is figye-
lem azt,amit, mond', mert sokkal jobban meg-
ragad a lényéből áradó lelkesedés és ügy-
szeretet, mellyel végzi a maga iratterjesztél
munkáját. Meg is állítom azzal a kérdéssel:

»Mondja, neiID tudna-e mihozzánk' jönni érs.

nálunk dolgozni? Eleget beszélgettünk: már
Jézus ügyéről, melyet maguk úgy, mi ernígy
akarunk szolgálni. Ha mi, történelmi egyház
nem különítjük is el az igazakat és a hami-
sakat, mint maguk teszilk, mert mi míndene-

, .ket üdvre hívunk és várunk és ha mí nem
értelmezzük a' megtérést olyan könyörtelen
azonnalisággal minden egyháztagtói kivétel nél-
kül, és kizáró okként ezt nem alkalmazzuk
velük szemben, mint maguk teszik, tehát ha
mi Jézus ama szándékát is kép viseljük, hogy
most még legyen együtt a tiszta búza és a
konkoly,mellyel - tudjuk - annyi ba,j rés
belső erőtlenség jár együtt, de ezeken belü]
maradék: nélkül mindazt tanítjuk, amit maguk
és még sokkal, ele sokkal többet, mondorn, nem
tudna-e Ön hozzánk jönni, nálunk dol-
gozni, nagyobb 'és hálásabb munkaterületen?«

»Tudnék, de .mit tudnának a kezembe adni,
hogy mint most is. teszem, terje.szthessem a
lelki sötétségben a világosságot? Tudnék, mert
a feleségem papírori úgy is evangélikus. Gyer-
mekem evangélikus iskolába jár. Önök állanak,
szerintünk, Jézus ügyéhez legközelebb, ha már
választani kellene. De nincsenek riépnevelő,
evangélizáló, hitébresztő, népíes, rhindenki ál-
tal érthető irataik, 'könyvetk. Mennyi lelkészük
van csak itt is, s nem írnak Önök semmit ilyen
célra! Kérem, Önök a betüt,8zt· az igazán
[ó prédikátort és mísszionáriust semmibe sem
veszik. A szószék szép, magasztos, de ma-
gasan vall a \hívek feje felett. Házankénti evan-
gélizáció kell érs ahhoz mérten küldeni és vinni
ugyanoda újra meg újra az evangé1izációs
könyveket, mint ahogy Pál apostol is tette
gyülekezetei vel.«

Még sok mindenről esett szó közöttünk,
de én még ma sem tudok szabadulni a vadtól :
mit is lehetne a kezébe adni, ha egyházullk
szolgálatában járná az ol~s,z.ágút,akat ez a ke-
rékpárral rendelkező ádventista iratterjesztő ?
Bibliát, kátét, Harangszót? Igaza van. Mi az
evangelizációs célból sorakozó betűket még' a
szeszéken is ritkán rakjuk egymás mellé. Hát
nyomtatványban ? Mi elfelejtettühIc misszionál-
ni. De talán még nem késő. Igen, mí lenne,
ha az idők jeleit magyarázgate könyvek he-
lyett ez az ember mindenek által, érthető
evangéliumot hordana szerte a mi népünk kö-
zöt1l?l 'Mi lenne, ha az ótestamentomi koszt
helyett igazi lelki eledelt és italt propagálna
'ez az ember nálunk? Mert most főként ez
a kettő érdekli: az id6 jelei ,érSaz ótestamen-
tomí étkezés. Milyen sovány lelki eledelek ezek
az evangéliumhoz képest ?

II.

, Egy katolikus zsellér-ember beszélt arról,
hogy mílyen kibírhatatlan egyházi adóterhe
van. Kegyúri templomuk van s mégis, csalá-
~onként 1-1 mérő búzát, 1-1 mérő rozsot
es 4-4 pot kell fizetnie a papnak és kán-
tornak. De mi vel vele lakik öreg napa. is~'aZ-
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után is követelik rajta, mínt külön családon
ugyanazt az összeget. Persze e két té.telt nem
tudja megfizetni. Nálunk ugyanez az ember
kerek 2 P-t fizet. A maga családja részéről
mégis pontosan megadózik. A napa része ma-
rad, úgyhogy már kerek 100 P-t tartanak
számon, mint egyházi adótartozást. És ekkor
hozzáfűzte ezeket:

, »Kérem én tudom, hogy vallásra szük-
seg van. Hiszen vallás nélkül nem lehetne
az embereket megfékezni. Mint az állatok, mar-
nák. azok. egymást. Kell, hogy prédikáljanak
nekik: unt szabad é mit nem.« - Szólt az-
után még a saját. hitbeli álláspontjáról is. Az
egy 1stenról, akiben »mégis csak« hinni kell
hogv van. Ugye, Önök, evangélikusok is ezer;
a nézeten vannak? Hiszen Önök. felv:ilágoso-
dott emberek!

Feleltem neki a maga módja ezerint bár
kétségtelen, hogy egy ilyen embernek eg'yet-
len beszélgetés futólagesságában nem lehet
megmondani, még csak érzékeltetui sem a né-
zete és egyházunk álláspontja közötti mérhe-
tetlen különbséget. Elzárt katolikus faluban él.
Magunkfajta templomnak a tornyát o wk ma-
dártávlatból szekta láthatni. Találkozásunk óta
gyak?r~ gondolok arra, vajjon a mi népünk-
nek IS Ilyen a vallásról vallott Ielfcaása? Hát
nem. veszik. ~szre az emberek, hogy a vallas
nen;t sorakozik a ~öbbi, még olyertékes dolog
sora ba, hanem mindazok felett áll ée főként
az életnek minden jelensége fölé emel? Hát
olyan kevesen vannak, akik a vallást minden
emberi intézménytől és céltól el választva is
élik, mert a személyes hit révén idő és tér
fel~ttien kapcsolatuk van a magát Fiában ki-
n'yüatko.zt~tott ~t~ával? Az, óra nemcsak gép,
hanem időrnutató lS. A vallas nemcsak emberi
megnyilatkozás, hanem Istenben és Istennel
való személyes élet is. Ez az utóbbi a szíve a
lelke, amely nélkül az első, magában: h~lt
dolog. Ezt a holt dolgot lehet emberi hatalom
s~ek'8re elé akasztani, kényszerítéssel eszkö-
zul felh~sz~álni, tehát az egyházat, mint érté-
kes e:-lwlcsl erőt b~építeni totális elgondolások
~~re~ebe, de ez mar akkor nem pozitív vallás
tobbe. A vallásban az Istennel összekötő hit
az elsődlege és alapvető megnyilatkozás, mínt
felelet Isten szavára, a többi csak keret és
l.e~eg:?, ahol és amelyben lélegzünk. A vallás
e~'l tuz, mely az Istentől elválasztó búnsövényt
h~v~tott elsőnek fölégetni, hogy azután szent-
seg~ve! mü~~e.~ élet jelenséget. megszenteljen.
Fe~~lll'ol gyuJtJak, ,felülről élesztik és lángol-
tatjak. Em~en, SZL vek és lelkek a gyúlékony
anyagok szamara. Az egyetlen tisztító túz ez
n:elynek eredménye új szív és új lélek aza~
Ú] ernber és új élet, egyesben, családban' min-
de;l más közösségben. Sok-sok papizsákba fo-
lya sok-sok mérő búzák, ti majd bizonyságai
lesztek annak, hogya lelki kenyér terjesztésére'
term ette beIc Novák Elek.

Evangélikus arcképek.
TOLNAY LAJOS.

1837-1918.

Május hó 31-én uoli száz éve annak, hogy
Tolna/! Lajos, evangélikus egyházunk híi fia.
s egyben a nagy magym'o?,; egyike Pesten
meqseiileteit .

. Régi nemesi család sarja 'volt. Édesatyja,
ah J1b.k~b~1·Ó,.:iig,yvécl,. és a ]{ oburq !w1'cegi
csctl~.(t jogug}J% zgazgafoJC6 '1; olt, gondos es terv-
srerti ne oelésberi részesítette.

" Ciannáeiumi tanul11'l,ányainak végeztével a
'YIt'llcgyetem haUg,cdója lett. Hússéoes lcorában
1857-ben kaionámalc állt be s mint őrmester
résztvett az 1859-ik évi olaseorssáqi hacljárat-
ban. Katonai szolg'álal.,inale letelte után foly-
tatta s befejezte míieg,yetemi lanul-mányait s
mintmagánmérnöle 1862-ben a Pesi-losonci
vasút építésében vett részt:

Iliváló senkember volt s mnit 1JC/sútépítŐ
'Inh'nök korán. orseáqos elismerésben. része-
sült. 1866-b.an, 'YYIIindjár·tfőmérnöki minőségben
a, kassa-oderberqi vasúttársaság alkalmasásába
lepett. 1870-ben a. duna-cl1'ávai vasúti vállalat
ir/!~z9atój~ lett, de alig egyévi eredménsies mű-
leodes utan, 1871-ben Goroue, akkori keres-
keclel'l'}'ti,min~szter, a vasútépítési igazgatóság
uezeiésére hiuta. meg.

. 1872-ben már a. magyar állameasútak
egyik. iR'f·zgatójává. .nevezt1k ki s mint ilyen
1886-tg 'állott allc~mt szolgalatban. Kezben. rni-
~zi~zteri ta;nácsosi ranqot kapott, ami abban az
idoben meg ritkasáqeeámba menő hivatali mél-
tóságot jelentett.

A, m..agyar államvasúta k kifejlesztése az ő
eredménsiekben gazdag műköclési· idejére esik
s seárnos újítás és alkotás fíizőWik nevéhez.
, , NagY?nérvíí hivatali elfoglaltsága mellett
élénk seerepet vállalt a politikai életben is.
18~?-,b~n f3u~ap~~t IX. kerületének ország-
gyulest kepv%seloJe lett s mandJátumát háron»
c!~luson keresetul meatartotta. Sz.ctbaclelvű po-
litileus volt, a köznek önzetlen harcosa s 11iin-
elen igaz ügy lelkes katonája.

Elnök.e volt a. fővárosi, Koemunlcák Taná-
csánalc, valamint a Magya?' Mé.rnök ésÉpítész-
Egyesületnek, úgyszintén a Magyar Sze/it Ko-
rona Országainak Vasutas Seinxetséqénelc. Bi1'-
tokcsa a harmadosstálpú T'askorona-rendmek
és a.. Lipot-rend looaqkeresetjének, a [rancui
bec,sulel're'(td tisztje s seámos leülföleli Icitűn-
tete~. t't~laJclonosc~.1910-ben a leirály oalés-iqos
belso titkos tanácsossá nevezte ki.

Mint vasútügyi szaleíTó sok ériékes mun-
lcával qasdaqitotta a vasúti szakirodalmat. Mint
a 11~agl!..a:.álla1n,?asútale első elnökigazgatója,
nevet o'i'okre beirta a 1noqyal' 7cözlelcedésiigy
történetébe. .

Meghalt. 1918, április hó 21-én Budapes-
ten. Hamoai a Kerepesi-úti temetőben nyu-
gosznak., . ,- " , <
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I Tolnay Lajos fényes palyafutása koeepette
sem feledkezett meg hitérOl s hű maradi evan-
gélikus egyházához. Részt vett minden na-
gyobb egyházi meqmoedulásbar; s tekintélye
súlyával sokszo?' volt seqitséqére egyházának.
Éppen ezért seiiletésének százados évfordulóján
kegyelettel hódólunk emléke előtt.

Kál'os.y P:íl.

A budapesti ev. leánygimná-
zium kufsteini emléktáblájá-

nak 'leleplezése.
Egy 'egész év . előkészületei után július

10-én leplezte le a budapesti evangélikus le ..
ánygimnázium Kufsteinban az ott szanvedett
magyar .hősök emléktábláját. Mint ismeretes,
az iskola Szembe-egyesülete J eszenszky Ilona
és dr. Zelenka Margit tanár kezdeményezésére
estélyek jövedelméből gyűjtötte össze a szük-
séges összeget, s a tanári Imr e célra kiküldött
bizottsága Lux Elek szobrászművésszel, hitsor-
sosunkkal. készíttette el a táblát. A 2.20 m.
széles és 1.65 m. magas tábla piszkei vörös-
márványból készült, felső részén a magyar
címer .ékeskedik', IS magyar és német felírással
hirdeti, hogy az alul öt hasábban olvasható
940 hős a kufsteini sziklavárban szenvedett a
szabadságért és hazáért, középen Bacsányi
János, Czuczor Gergely, Haubner Máté, Ka-
zinczy Ferenc, Leövey Klára, Lovasay László,
Sárosy Gyula, Szentjóbi Szabó László, Teleki
Blanka, Verseghy Ferenc és id., Wesselényi
Miklós neve áll. A hat és fél mázsás tábla
az Ú. n. Osászár-toronyban a cellák előterében
fehér falfelületen emelkedik s fhírdetd a. magyar
dicsőséget és az 'evangélikus leánygimnázium
áldozatos munkáját. .

Július 8-án az éjjeli bécsi gyorsvonattal
indult el a gimnázium küldöttsége Dr. Bánkúti
Dezső igazgató vezetésével útjára: 10 tanár
és 26 növendék, ezenkivül 5 lelkes magyar
hazafi indult 'el. A Máv külön kocsit adott
egészen Wörglig, vissza az osztrák államvas-
útak különkoosiján utaztak a kirándulók, 13 ké-
nyelmesen tehették meg- hosszú útjukat. 9-én
délután robogott be a vonat a kufsteini állo-
másra, itt dr. Hradetzky Kurt,. járasi főnök,
Mühlbauer Ftorián, alpolgármester és Wagner
Károly, múzeumi igazgató, az ügy leglelkesebb
támogatója várták az érkezőket nagyszámú
közönség élén, s a bevonulás egész útján sze-
retettel köszöntötték a magyaros iskolai ruhá-
ban, nemzeti színű szalagokkal és lobogócs-
kálókal vonuló csapatot. Igazán megható azon-
ban az volt, hogy a kufsteini váron hatalmas
magyar lobogó lengett, s a városban is magyar
lobogók hirdették a barátságos fogadtatást.
Kedves kis szállorlát töltött meg a sereg. Iü-én
délelőtt 9 órára vonult fel a csapat a várba. az
emléktábla elé. Itt, mint a helyi ,sajtó külön

is nagy örömmel' állapította, meg, az iskola
énekkara a mai osztrák himnuszt énekelte né-
met nyelven, majd Hradetzky járási főnök ma-
gyar nyelven köszöntötte a vendégeket, dr.
Bánkúti Dezső igazgató német beszédben is-
mertette az emléktábla keletkezését, a 94 hős
legjavának adatait, s átadta a róluk összeállí-
tott emlékkönyvet. Ebben kűlön lapokon fog-
lalták össze az iskola legjobb rajzelói magyar
és német nyelven, magyaros rajzú keretben
azokat az adatokat, melyek az illetőkről ren-
delkezésre állottak. Wagner Károly, múzeumi
igazgató hálás szavakkal vette át a múzeum
számára. ez albumot. Ez itán az iskola növen-
dékei szavaltak magyar és nérriet nyelven.
Végül Mühlbauer Florián polgármester vette
át a táblát s kiemelte" hogy az iskola által
elhelyezett magyar szalagos, árvalányhajas, pi-
pacsos, búzavirágos fenyőkoszorú a magyar-
tiroli testvériség szép jele. A magyárok erre
elmondották német nyelven a Hiszekegyet és
az énekkar elénekelte a magyar Himnuszt.
Ezzel a megható ünnepély bevégződött. A csa-
pat a tiroli hősök emléket koszorúzta 'ezután
meg, s Hofer András szobrára helyezte ko-'
szorúját. .Ieszenszky Ilona tanár magyar és
Dömötör Míklósné német szavai után Fleps
Gerta Hoferről szóló költeményt szavalt el.

Ugyanaznap 'este magyar-tiroli est volt a
Hofer-szálló termében, mely igen szűknek bi-
zonyult. A magyar rnűsor egyes számait szel-
lemesen vezette be Gyapay Magda, érettségi-
zett növendék német nyelven. Szerepeltek:
Spirka Eta és Iza, az énekkar dr. Bánki
Lászlóné vezetésével, GU,b Jolán, Koc11 Olga,
Fleps Gerta, Sándor Judit, Bretter Éva, Bán-
kúti Sári, Molnár Margit, Bolgár Éva, Nötel
Inna, Gécs Elvira. Agárdy Ilona betanítása-
ban 16 tanuló párnatáncot lejtett, melynek vé-
gén egy szívalakú, »SZlV szívnek szívesen«
feliratú párnát nyujtottak át Wagner igazgató-
nak emlékül.

Vasárnap délelőtt. a szállóban Ruttkay-
Miklián Gyula tartott istentiszteletet, melyen
az egész .kirándulócsapat megjelent. Délben a
Hősök orgonáján az ottani karnagy, Greiderer
játszott, Bachhal ke zdte , majd egy Liszt-ora-
tóriumból adott elő, ezután eljátszotta a ma-
gyar Himnuszt és Szózatot, Sugár Hiszek-
egyét.

A többi napokon a környék szép tavait,
a Kaíser-Gebirgét, Münohent, Innsbruckot,
Salzburget nézték meg a magyarok. Mindenüt
előzékeny éggel találkoztak,

Utolsó este Hradetzky járasi főnök és
Wagner igazgató eljöttek elbúosuzni, hallgat-
ták a növendékek nótázását, s végül együtt
énekelték a magyarokkal a Szózatot.

A visszatérés lelkes hangulatban történt.
Vittük lelkünkben. a sok szép emléket és baráti
megnyilatkozást: pl. külön lapot nyomattak
erre a napra ezzel a telirással. »Magyar ha-
zafiak ernléktáblájának leleplezése 1937. július
lO-én«. Nekik is .t0~1~?~,vo,]t, e. nap. Ujsá,gjaiJk
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-ezt írták: »A császártoronyról magyar zászló
Icng«. Akivel csak találkoztunk hazafelé, min-
-dcn magyar oda készült, ahol a szép tábla
magyar dicsőséget hirdet, de hirdeti evangé-
likus iskoláink hazafias nevelését is.

M. Hegyfalusi György a hit-
vitázó és imakönyviró.

vr.
Az öreg Hegyfalusínak sok oka volt a bűnbá-

.natra. Nagyon terhelő, hogy Miskei Adám, a munka-
társ, a szem- és fültanú bizonyít ellene -s a két

.Iegtekíntélyesebb lelkész, Torkos és Csereti, volt- ta-
nulótársai is, levélben követelték elmozdítását. Na-
gyon lesújtó, hogy aki önéletrajzában oly nagy hó-
dolattal, erős hittel és mély alázattal vallja Krisztust
és könyörög a Mennyeí Atyához, ily mélyen csúszott
le a bűnök lejtőjén s ily nyomorult rabja lett az
érzékiségnek. Önkéntelenül is a kőszegí Szenczi Fe-
kete Istvánra gondolunk, akit színtén bűnös szenve-
délyei tettek hitehagyottá. Hegyfalusi is elvettetett
állapotában mit tehetett? Az írgalmasság Urához fo-
lyamodott, hogy ne vesse el végképen a színe elől.
Imádságokat Írt, a régieket is összegyűjtötte. hogy
kiadja. Igen szép gondolat lett volna ez élete végéne
imádságos könyv, mint hagyaték, ha bűnös életével
sötét árnyék nem borult volna reá, ha testét megsa-
nyargatta volna, hogy míg másoknak prédikált, ő

.maga gonoszéletű nem lett volna. (1. Kor. 9, 27.)
Az imádságos xőnyvs megj elent, de már csak

halála után. A címe ez: CentifoIia, az az: Száz 'lev,elil
rósa, a melly két ágbúl avagy részhűl- -álló,
rakott sok rendbéli kegyes reggeli, estvéli, ün-
nepnapi és minden szükségbélí egeket hatható képpen
illatú könyörgésekkel és hálaadásokkal kinyílt néhai
M. Hegyfalussi György uram alatt. (12-1'. 8 lev. 560
-1. 1729. H. és ny. n.). A végén: Toldalék, amelly
az időnek rnostohasága miatt kihagyatott, egynéhány
.úr' végvatsorájára rendeltetett imádságokat, énekeket
magába foglal. .(56 1. Nyomt. 1730. eszt.) Nem tud-
juk, melyik patrónus, vagy talán lelkésztársai ad-
ták-e ki a meghalt (néhai) és szomorú emlékeket
hagyott szerzőnek 'ezt a könyvét. Ekkor már Aáchs
Mihály: Arany Láncz, Torkos András: Engesztelő
Aldozat és Sartórius Szabó János: Magyar Lelki
Ora Harmadik Fertálya c. Imakönyvet voltak 'forga-
lomban, tehát a szükség sem volt oly nagy, mint a
század elején. Ujabb kiadásokat nem ért a könyv,
mint Aáchs és Torkos müveí.

Hegyfalusi, aki már búj dosó diákkorában Ba-
lassa Bálint verseit énekelte, aki Telekesi Töröknek
szóló ajánló előszavát is Balassa-versszakokban Írta,
most is jórészben versekbe foglalta imádságait. A
kuruc háborúk után gyászban ülő Sión leányát, Sá-
.ron rózsaját akarja vigasztalni. Az ajánló, előszót
.ís versben írta:

Mostani gyászoaban tartsd nyereségednek,
Illattyát nyújtsd, kérlek, a te Istenednek.
Ennek erejével elméd btitorithad,
Vasár-, mívelő nap tllatuiát seaqolhad,
Unnepnap pediglen bokretádat nuúithaá,
Menrutei mátkádnak hiteddel ajánlhad:
Ha pedig valami nYllvalya téged ér,
Vagy hozzád akármi szomorű eset fér:
Eme Rózsa szálat vedd elöl, télre tér
Minden. keserűséq, ostromlani nem mér,

A vallásos hit mellett erősen lobog a könyvben
a magyar hazafiság lángja is. Ama nemzetletlen
.korban, mikor a költők némaságrá voltak kárhoz-

tatva, a Százlevelű Rózsa versben ád bőven a ma-
gyar népnek imádságokat. A protestánsokra nézve
oly szomorú 1709., 1715. és 1722. évi országgyűlések
idején, a »Diétakor mondandó imádságe-ban Hegy-
falusi így könyörög Istenhez: I

Adgy szegény hazánkban kíváf~t csöndességet,
A Siánnak lelJ~i s testi békességet,
Méltóztassál a mi kegyes királqunknak
És az ö FölSége jó tanácsosinak,
Sziuek igazgatni a poteniátoknak,
A magasabb széket ülö több uraknak,
Hogy tanácsok neved szent dicséretire,
Elpusztult Hazánknak tölépülésére,
An./jaszent'egyháznnk neuelkedésére,
Légyen özvegy s árva elömentségére.

Feltűnő, hogy annak a kornak gazdag énekesköny-
vében, a Zengedező !Mennyei Karban, nem találkozunk
Hegyfalusi nevével. Ez is arra mutat, hogy Torkos
András, Vásonyi Márton és Bárány György, a ké-
sőbbi szerkesztők és kiadók, nem jó vi:szonyban vol-
tak vele. Mikor 1725-ben Cseréti Mihályt választot-
ták Iöesperesnek. a bizonyságlevelet a lelkészek mind
aláirták, csak Hegyfalusi nem, ő, mint kapolcsi lel-
kész, valószínűleg ott sem volt a választáson.

*Víhar os, nehéz életpályát futott Hegyfalusi. Ko-
rán jutott árvaságra, korán kezdte meg a bújdosást,
Súlyos időket élt át, a gyászos évrízedet és a kuruc
háborúkat. A kalandos, vándor -élet sok kisértéssel
járt. Ahitatos, szép' szavakkal tudott imádkozni, de
nem volt elég szilárd hite és kitartó lelki ereje. Fé-
nyes tehetségeit, buzgalmát és munkásságát a bűn,
az érzékiség homályosította el. Ő maga is elismerte
gyengeségét, jó szándékkal, erős feltételekkel akart
akisértések ostromában megállani, de nem vigyázott
eléggé és elesett. Míg másoknak prédikált, őmaga
Iett bűnös életűvé. Egész élete azt példázza: »MilYl
gyarló az ember, míg él.« Jeles munkákat írt, tűrt,
szenvedett, fáradozott, de nem hagyott maga után
tiszta, mocsoktalan emléket. Szánalommal kellett a
vétkeit is, miként már a kortársak is feljegyezték,

.megemlítenünk, mert a történetírónak nem szabad
az igazságot elhallgatni. Nagyon szomorú, hogy Szen-
czi Fekete mellé még ,egy ilyen kiváló tehetségű, de a
szent hívatásés a becsül-et útján elbukott egyházi
szolgát kellett soroznunk.

Nem adjuk fel a reménységet, hogy igen értékes
vitaíratát, a Lelki Fegyvertartó Házat, ezt a sáros-
pataki uníkumot, a szerenesés véletlen még ép és
teljes példányban is napvilágra fogja hozni.

D. Payr Sándor

Figyelö.
A magyar evangélikus egyházi irodalom

régóta nélkülözi az egyetemes, minden rész-
letre kiterjedő egyháztörténetet. Ez, a megál-
Iapításom korántsem jelenti azt, mintha leér-
tékelni akarnám evangélikus egyházi irodal-
munkat, melynek minden időben megvoltak' a
maga hivatott írói, akik értékes munkáikkal
gazdagították egyházi irodalmunkat.

Nekünk evangélikusoknak egyik legna-
gyobb fegyverünk hitünk megtartásában: a
multunk. Talán egyik egyház sem dieseked-
het oly szenvedésekben, megpróbáltatásokban
s egyben dicső megállásokban gazdag multtal,
mint mi evangélikusok. Minden régi templo-
munkhoz, minden régi iskolánkhoz, minden in-
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-tézményünkhöz a hitbeli kitartás, a szenvedé-
sek árán vásárolt hithűség ezer s ezer emléke
fűződile . .' <

Ji... mai nehéz" gazdasági viszonyok között
nagyon természetes az, hogy nagyszabású
könyvkiadásra gondolni' sem lehet. Ezért sze-
rény véleményem az volna, hogy minden egy-
házközség írja, irassa meg a maga megalakulá-
sának tüzetes történetet.

Ezt az elgondolást nem nyilvánítom sa-
játnak,azaz egyéninek. Erre már számtalan
példa van. Nékem is van néhány tűzetern e
könyvem, mely egy-egy egyházközségűnk tör-
ténetéröl, küzdelmes és dicsőséges fejlődésé-
séről szól.

. .Ha míndenegy házközség megírná a maga
történetér, ebből sok-sok tanulságot meríthet-
-nénk s egyben emléket állítva hitvalló s egy-
házalapító őseinknek, jó példával szolgálnánk
a ma élő. evangélikus hittestvéreknek .

.E kisebb méretű füzetekből adódna az-
után össze egész magyar evangélikus egyház
története.
. Szép és hálás munka volna ez és meg-
'szavlelésre, ügybuzgóságra méltó feladat, Irá-
nyító tanulság a' jelenre és a jövőre, egyben:
ékes bizonyítéka annak, hogy 'mit köszönhet
.a magyarság az evangélikus hit világító -ere-
jének.
. , Ezeket az egyházközségi történeteket ter-
mészetesen úgy kell megírni, hogy mindenkí
'számára érzékelhetők legyenek s megismeré-
:sükböl az; tísi hithez való ragaszkodás áldása
fakadjon. '

A magyar evangélikus lelkészek minden-
kor ügyes mesterei voltak az írásnak. Tehát
a feladat nem nehéz, csak kitartás és ügy-
szeretet kell hozzá.

Szeretném, 'hafelhívásom mindenütt jneg-
értésre és értékfelismerésre találna s ezáltal a
magyar evangélikus egyházi irodalom páratlan
gazdagságra tenne szert, '

Károsy Pál.

*
1\ református egyházak világszövetsége az

.üldözött 'erdélyi reformátusokért. A református
egyházak világszövetségének kanadai gyűlésén
előterjesztették annak a. bizottságnak a jelenté-
sét, amelyet az erdélyi magyar református egy-
ház helyzetének megvizsgálására küldtek ki.
Ezzel 'kapcsolatban a világszövetség határo-
zatot hozott és abban többek között ezeket
hangsúlyozza:
, -:- A zsinatot elsősorban az ottani testvé-
rek vallási, kultúrális és oktatásügyi jóléte
érdekli. E:gyüttér7Jésünkről biztosítjuk őket küz-
delmeikben és ama nehézségek közepette, ame-
lyekkel puszta létük! biztosításáért vívott har-
caikban szembetalálják magukat.
" - A világszövetség tegye alapos megfon-

tolás táIigyává. nagyobb különbizottság küldé-
sét, amelynek legfőbb célja a roman hatóságok-o
nál való közbenjárás 'és a bukaresti kormánynál

a szükséges jogorvoslat kieszközlése. A romá-
niai reformátusok érdekében egyetemlegesen
közbenjárnak mindama országok külügyminisz-
tereinél, amelyek az európai egyházi segítőköz-
pont munkájábanrésztvesznelL

A világszövetség távozó elnöke, dr. Curtis,
megható szavakkal emlékezett meg a három
üldözött református egyházról: elsősorban az
erdélyi, azután anémet és mandzsuriaí refor-
mátus egyházról. .

A világszövetség állást foglalt a német-
országi vallási helyzet tekintetében is. A világ-
gyűlés egyöntetű és mély aggodalommal figyeli
a németországi hittestvérek szomorú helyzetet,
amelyenyhülni nem akar s mélyen fájlalják,
hogy a polgári hatóságok nem engedték meg a

.Református Szövetség moderátorának, mint va-
lasztott delegátusnak', a zeinati gyűléseken való
megjelenését. .

- Őszinte és mély rokonszenvünkröl biz-
tosítjuk - úgymond - a Nemetbirodalomban
élő testvéreinket, akiknek a hitvallásokban kör-
vonalazott, elvekhez való ragaszkodásuk állan-
dóan súlyos korlátozásnak és nehézségeknek
van kitéve mindmáig. Minthogy mindenütt és
min den időben tanuságot -tettünk, Iáradoztunk
és szenvedtünki a polgári és lelkiismereti sza-
badságért, amely párosul az állam és a törvé-
nyes rend iránti hűséggel, tisztelettel fordulunk!
a Némethirodalom hatóságaihoz, hogy hitte st-
véreink lelki jogainak figyelembevételével has-
son oda, hogya 'kezükben levő világhatalom a
nérriet hittestvérekkel 's:?Jemben méltányosabb
módon. alkalmaztassék.

Nem hagyha tom szó nélkül.
A postavezérígazgatöság, mint erről a leg-

több napilap hírt adott, az elmult napokban
16 újabb képeslevelezőlappal egészítette ki 'az
eddigieksorozatát, A 16 képeslevelezőlap közűl.
6 darab templomot ábrázol és pedig 5 római
katolíkus ée 1 református templomot. Bs ez.
az, amit nem hagyhatok szó nélkül. Ugy lát-
szik, hogy a debreceni Nagy templomot már
hem rnerték elcsúsztatní a bemutatott ötös-
fogat meHett.De már a soproni Szent Mihály
templomot okvetlenül szükségesnek tartották
bele venni a sorozatba, mert ez római katoliku
vonatkozású már annyiban is, hogy ez a tel!1p-·
lom valamikor evangélikus templom'. volt. Ugy
'tűnik. fel az egész dolog, míntha Sopronnak
más nevezetessége nem is volna, mint a Szent
Mihály templom. Sokszor hallottam én már azt
is, hogy »ugyebár az evangélikusoknak nincsen
teológiajuk és ha van, akkor nem tudjuk, hol.
Iehet« 1 A, posta igen tisztelt vezérei közöU
vannak evangélikusok is, akiknek talán figye-
lemmel; kellene. lenni. az ilyen »aprólékos« dol-
gokra is. Va,gy. talán ez a képes sorozat is
propaganda-célt .szolgál az elkövetkézendő
»nemzetközi eucharisztikus' kongresszussal«,
kapcsolatban '1 .. LlfcS,ei.
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SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 11. VASÁRNAP.
Luk. 18:9-14.

A tonseae mindiq iqaena]; tartja magát. Ez
P~d,g tmnatq melldöngetéssel jár. Es me/1döllgetés-
bo~ egés.zen hihetetlen keneerteket tua rendezni (IZ
élet. Kriszt:..ustál távol-esve azért olyan borzasztó ae
élet, mert olyan nagyon rózsás minden. Seornuen
meg uaglju!lk magunkkal eteaeaue és próbáljon csak
vataki hioát keresni bennünk! Hogy ilyenkor a töb-
bieket semmibe sem vesszük) az csak természetes.

A [arieeusi eletnek nincsen határa. Az imádsá-
got i~ n!egfert?Zi. Aki magát ig{1znak tartja, az nem
tud imádkoeni; mert az imádság arra való, hogy
fste~ fensége és szentsége előtt alsizatoean meghajol-
funk, s nem lehet arra haseruilni, hogy be/me I1k'1-
gunkat magasztaljuk fel.

Nem vagyok oipan, mint a többi emberek. Ez a
legjellemzöbb mondata a farizellss(ignak.Ezzel a
mondattal vetünk le rniaJg,unkról minden. társadalmi
lelelősségl!t: - én nem vagyok ragadozó, a többiek
oroznak 19azságtalanilA éppen eleget udakoeom. Es
taptátiu): a bizalmatlanságot egymás közölt: - nün-
denki más hamis; s én; szegény ősz4nte és igaz a
lo.t.lJton:vert holló vagyok köztük. És így torüntc pál-
cat masok felett IUlgyképű moralieáldsunkkat: -~
mindenki pardena; az, egyetletíz tiszta életit én va-
gypk. És a fartzeussáq odáig is elmehet; hogy egy-
házak berendezkednek arra, ho.qy egyedül ők az
igazak, mirúienki más tévelyeg. Allam. berendezkedik
arra, !zogy egyedül neki van joga élethez a földön.
A fehér faj berendeekedhetik arra,hogy lz seineseknek
öt kell seolqálniul«, rnert ő =a:»kultúra közvetítöje«.
Az emberiséq berendezkedhet arra, hogy nincs szük-
seqe: a Krtsztusra, mert ő maga már igaz. Nekem
kell megkezdenem a [arieeussáq elleni kűzdet met a
vámszedő imájával: »Uram légy irgalmas, nekem
bűncsnek« . . • .

~ 6yör. A győri egyházközség eddigi lelkész-
eInőke, D. Kapi Béla püspök, titkos tanácsos,
nagy elfoglaltsága miatt leköszönt győri lelkészelnöki
tisztségéröl s a iközgyülés ,egyhangúlag Túróczy Zol-
tánt, a MI;:LE főtitkárát, ültette helyébe. Jósfay-
Jausz Lajos másodfelügyelő intézett köszöntöszót
Turóczyhoz, aki hangoztatta, hogy az egyházközség
lelki vezetőjének továbbra 4s Kapi püspököt tekinti.
A gyülésben vitéz dr. Száky Jenő vármegyei helyet-
tes főügyész presbiteri 'esküt tett. I

- Finn-ugor vendégeinknek tavaszi lelkészken-
gresszusunk alkalmával Magyarországon szerzett be-
nyomásairól 'immár két beszédben számolt be Raud-
kepp Leopold lelkész a Tallín-I püspöki dómtemp-
lomban. Az első beszéd június 27-,en hangzott el
s azt nemcsak lapunk közölte mult számunkban hű
Iorditásban, hanem eredetiben közölte az 5000 OL-
vasóval rendelkezö »Eestí Kirik« (Észt Templom)
címü észt egyházi lap is. Jelen számunkban közöljük
a július 'il-én tartott második -beszédet, amelyet
ugyancsak közöl egyidejűleg az »Eestí Kirik« is,
Mint értesülünk, a hazánkban,. nálunk megfordult
többi észt 'Ielkész is mind szerétettel és kírnerítően
ismertette hívei előtt magyar ev. egyházunk és nem-
zetünk életét s szerzert és szerez így szám os barátot!
számunkra. ~ .

- Dr. Tolnai Vilmos a pécsi Erzsébet tudo-
mányegyetern nyilvános rendes tanára július 29-,én
Sopronban meghalt. Az utóbbi időben szívbajban
sokat szenvedett. Dr. Tolnai Vilmos. a magyar íro-
dalomtörténet és nyelveszet művelöje, 1870:ben szü-
letett Pozsonyban. Egyetemi tanulmányait Budapesten
végezte és itt avatták filozófiai doktorrá. Előbb a
pozsonyi ágostai hitvallású evangélikus líceum, majd

a budapesti evangélikus főgimnázium tanára 1906-ban
pedig az Erzsébet nőiskola tanára lett.' 1925-ben
l~evezték ki, ~z ,Erzsébet tudományegyetem nyilvános
rendes tanar:'l,va.. A, Magyar Tudományos 'Akadémia
1~08-b~p tagjává valas~t,otta és mínt a szótárbizott-
sag e!oad?Ja, az Akadémia nagy szótárának gyüjtő-
mupk~latalt y-ezette. Számos cikket, tanulmányt és
nyelvészeti, irodalorntörténarj munkát írt. A pécsi
:Janus .Pánnonjus 'irodalmi társaság' társelnöke volt.
T.emetes,e Sopronbap. men~ végbe július 31-én. A
szertartas az evangehkus hittudományi kar aulájában
elhelyezett ravatalná! kezd~dÖtt. at:0l D. Kapi Béla
p~spok mondott, gyászbeszédet. ytapa Halasi Nagy
Jozsef egyeten:I tanar ~ pecsl egyetem, ef
Ma&,yar ?tudo~anyos Akademia és a Janus Pan-
nOnlu~, Társaság nevében búcsuzott. Az evangélikus
tell!etoben. baro Podmaniczky Pálprodékán mondott
J,ma~, maJ,d Ha~z~~nn ~ároly evangélikus lelkész
áldása !J,tan ~ kiváló tudóst, egyházunk mindig hű-
seges fiat alabocsátották sírj~ba. Emléke legyen ál-
dott. - munkas elete eredmenyei maradandók.
. - ll. pest~egyei felső egyházrnegye közgyülé-

s~t Chugyík Pal 8Spel'es, es baro dr. Prónay György
titkos tanacs?s eln9kJ.etevel ,a esömörí templomban
tartotta. Galat Gyorgy lelkesz urvacsoraí istentisz-
telete után a tárgyrend során nagy érdeklödést kel.
tett a pesti középső egyházrnegye esetleges megosz-
tásáról szóló határozat.

, - Egyházmegyei közgyűlés .. A tisza vidéki egy-
hazmegye aug; 3-án tartotta közgyűlését Debrecen-
ben dr. Domjan Elek megválasztott püspök, 'eddigi
csperes és dr. Streíeher Andor alispán, egyházme-
gyei felügyelő elnökletével, Dr. Streicher Andor
megnyitóbeszédében megállapította az' örvendetes
tényt, hogya mai válságos korban a keresztyén
egyházak komoly tényezői korszerűnek, szükséges-
nek tartják a .történelmí keresztyén egyházak munka-
közösségét. Az óhajtott, -tartös elekezetí béke egyik
feltétele hazánkban. a házassági reverzálls rnegszün-
tetése s az 1868:. évi LIll t. c. telj-es visszaállítása.
Ha sikerül a reverzáli:s kérdést végleg elintézni ki-
elégítő módon, akkor már nagyon meg van könnyítve
a keresztyén felekezetek közeledésének, esetl-eg mun-
kaközösségének a megvalósítása. . Meleg szavakkal
parentalta el dr. Streícher Andor az egyházmegye
nevében. a T;jszakerüJet elhunyt püspökét, D. Geduly
Henriket. Ugyancsak meleg szavakkal üdvözölte el-
nöktársát, dr. Domján Eleket püspökke választása
alkalmából. Az esperesi jelentés örvendetes 'képet
nyujtott az egyházrnegye mult évi munkájáról 'és
életéről. Ebben az 'egyházmegyében Van a legtöbb,
óriási. területű szórvány. Több vármegyére kiterjedő
szórvány területe van Debrecennek. Szolnoknak, a dél-
szabolcsi míssziónak, Kisvárdának, Sátoraljaújhely-
nek, stb. A :inissziói munka intenzitását bizonyítja.
hogy az úrvacsorázók százalékszáma az egész egye-
temesegyházban éppen ebben a Iegínkább »szórvány-
egyházmegyében« a legnagyobb. A tanűgyi jelentés
szarint az egyházmegye. területén 52 tanítónk 3905
gyermeket tanított népískoláínkban. Iskolafenntartási
költség évi 145.378 pengő. Idegen nép iskolákban
(szórványokban) 17 lelkész heti 112 órában 87 csoport-
ban 972 gyermeket részesített ev. hitoktatásban. P'-
gyermekek körében általában intenziv mlsszióí munka
fo"Iyik. Konfirmált 4,99 tanuló. A bizottsági, egyes lile ti
s missziói jelentések-és egyéb folyó ügyek közül ki-
emelkedett a kernádi egyházközség pénzügyeinek ren-
dezése, két új nyíregyházi rendes lelkészi állás szer-
vezése, a délszabolcsi mísszíóí és a szolnoki egy-
házközség építkezési ügyei.' A gyűlés végén dr.
Damján Elek esperes, megválasztott püspök 16 évi
működés után esperesi tísztségéröl lemondott. Ér-
demeit Szehor Pál polgármester méltatta kifejezvén
az egyházmegye háláját és köszönetét. Az egyház-
megye elrendelte az esperesválasztást, valamint egy·
új zsinati tag választását Js. Az esperesi 'hivatal ve-

. zetését a választásig az egyházmegye PaSiS Lászlól
alesperes, tb. esperesre bízta. Este a templomban
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gyámintézeti istentisztelet volt, melyen Nikodémusz
János olcsvai missziói lelkész hirdette az Igét.

-. Kuriai döntvény. az egyházi adóról. A rendes·
bíróságok egymástól eltérő jogerő határozatokat
hoztak abban a Ikérdésben, hogy az egyházközség el-
len vezetett végrehajtás során az egyházi adó le-
foglalható-Ic? A Kúria .elnöke a vitás elvi kérdés
egyöntetű eldöntésének biztosítását a jövőre nézve
szükségesnek találta és ezért ezt a kérdé:st a jogegy-
ségi tanács elé utalta. A Kúria közpolgári ügyekben
alakított j ogegységi tanácsa 88. számú polgári dönt-
vényében kimondotta, hogy az egyházi adó (hit-
községi adó) a bevett felekezetekhez tartozó egyház-
község (hitközség) ellen vezetett végrehajtás során
nem foglalható le.

-ll vasi közép egyházmegye július hó '6-án
Szombathelyen tartotta évi rendes közgyűlését Z'JU-
gor Béla esperes és szentmártoni Radó Lajos egyház-
megyei felügyelő elnökléte alatt. Az egyházmegyei
felügyelő megnyitójában meleg szavakkal köszöntöt-
te az egyházmegye nevében Zongor Béla esperest
kormányfőtanácsossá történt kínevezése alkalmából.
Megemlékezett az esperesi jelentés a finn-ugor lel-
készkonferencia áldásairól s a meszleniés nemes-
csói gyülekezet,ekbentartott sikeres evangélizációs
napokról. Közölte, hogy az öríszentpéteri ima- és
ifjúsági .h.áz építésének ügye szépen halad a meg-
megvalósulás felé. A közgyűlés örömmel vett tudo-
mást az elmult közigazgatási évben történt nemes-
szívű adakozásokról. A közgyűlés előtti estén gyám-
intézeti Istentisztelet volt a templomban, ahol az Igét
Baráth Pál nemesesői lelkész hirdette, előadást Já-
nossy Gábor ny. árvaszéki elnök, v. országyűlési
képviselő tartott.

- Házasság. Jósfay-Jausz Lajos főmérnők, a
györi egyház másodfelügyelőjének leányát, Micát jú-
Iius 24-én vezette oltárhoz dr. Ruppenthal Miklós m.
kir tisztiorvos, tb. városi' tiszti főorvos a győeí
ev. templomban.' " I

. - II nagybörzsönyi egyházközség július 18-án
ünnepi 'istentiszteleten és díszközgyűlésen iktatta
tisztébe dr. Gregersen Nils egyházközségi másod-
relügyelőt. f '

~. Kapoles. Július Ir-én iktatta be hivatalába
Halász Bélát, a gyülekezet egyhangúlag meghívott
új lelkipásztorát Jónás Lajos esperes, ki a lélek rnélyérő!
szólo beiktató beszédében a megbékélés nagy fon-
tosságára hívta fel a hívek figy·elmét, utána az új
lelkész lépett a szószékre és Krísztus ama szavai
alapján: »Vajjon ti is el akartok-e menní ?« (János 6:
66-69) megtartotta beköszöntő beszédét. Az isten-
tiszteletet követő díszközgyűlésen először Jónás La,
jos köszöntötte az új lelkipásztort, utána Csaba Antal
mencshelyi lelkész az Egyhámegvei Lelkészegyesület.
Vörös József a kapolcsí-, Gőgös Arpád tanító a
talíándörögdi-, Németh Ferenc tanító az öcsi ~üJ.eke-
zetek, Fazekas Imrénéa Nőegyesület, Gáspár Irma
a Leányegyesület, Horváth Dezső tanító az Ifjúsági
Egyesület nevében köszöritötték az ú] lelkipásztort,
aki külön-kűlön meghatódottan mondott köszönetet
az üdvözlésekért.

- Pályázat. A soproni ágo hitv. ev. líceum (gim-
názium) fenntartó hatósága pályázatot hirdet magyar-
latin szakos rendszeresitett tanszékre, amelylet egye-
lőre óraadó tanárral tölt be. Fizetés az állami ta-
tanárokával egyenlő. - Az ágo hitv.· ev. pályázók'
végzett tanulmányaikat, eddigi alkalmazásukat igazoló
okmányokkal felszetelt folyamodásukat a dunántúli
ágo hitv. ev. egyházkerület iskolai nagy bizottságához
címezve II soproni ev. Ileeum (gimnázium) igazgató-
ságához nyújtsák he 1937 augusztus hó 15-ig. Az
állás a vallás és közoktatásügyí miniszter' engedélyé-
nek velnyerése esetén kerül betöltésr,e.'

D, Kapi Béla
püspök.

- Pályázat. A maglódi evang. egyházközség pá-
lyázatot hirdet a. nyugdíjazás folytán megüresedett
másod tanítói állásra. Az állás vállamsegélyes. Lakás
természetben. Kötelessége a reá bízott osztályok
vezetése, belmissziói tevékenység és szükség esetén
magyar és tót kántorizálás, dalárda vezetése. 'Pályá-
zati határidő a lap megjelenésétől számított 21 nap.
Kellően íelszerelt kérvények. válaszbélyeggel Evang.
lelkészi hivatal, Maglód címre küldendők.

14.000 pengő ingatlan óvadékkal 'állást keres
evangélikus családos ember egyháznál, vagy magá-
nosoknál. házmestert vagy másmilyen minőségben,
Érdekl6dni lehet Torna Mihály, Gyöngyös; vagy
Sztehl o Gábor ev. lelkész, Nagytarcsa címén.

.- Nyaralás. A Fébé Evangélikus Diakonissza
Egyesület Budapest-Hűvösvölgyben L, Hidegkúti-út
t23/a" szám alatt (telefon: 1-645-73) penziót tart
fenn, amely a 83-as villamos végállomásától a város
felé 2-3 percnyire gyönyörű, egészséges, csendes
helyen, bent az erdőben fekszik; testi és lelki pi-
henésre kiválóan alkalmas. A penziót a diakonissza
intézet orvosa vezeti, Pihenni vágyóknak melegen ti,
gyelmükbe ajánljuk.. . ,'. : ;

GYAKO~OLJUK a vírágmegváltást, hogy ;;
giakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest, XL, Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők. I

DIAKONISSZAHAlZI PANSIO KőSZEG
üdülést, gyógyulást nyújt. Május 1-től egész éven
át. Alpesi klima, diéta. - Gyermekek nyaraltatását
is vállalja. Cím: Evangélikus diakonísszaház, Kőszeg,

HOGYAN TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKEROLETEK JÓLéTIEGYESOLETET?1
Evangélikus ember családjáról a ~;Jóléti Egyesület-
útján gondoskodik. Egyházi érdek ís a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívj a fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületré. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bítosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,

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

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

SZLEZÁK LÁSZLO
Magyarország arany koszorús mestere

tuiranq- és ércöntöde, tiaranqi elszereles- és haral:g'
lábgyár, Budapest, VI., Petneházu-utca 78. szám.

8 aranuéremmel és 4 diszoklevéllel kitűntetoet

Most jelent meg Szántó Róbertnek, a kiváló szónok-
nak Szeretsz-é enqem? cím alatt egyházi és alkalmi
beszédeket és előadásokat tartalmazó, ?52 oldal ter-
jedelmű, szépen kiállított könyve. Ara P. 4.HU.
Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest, IX.

Ferenc-kérút 19-21. '

ékszer, aranu, ezüst órll,
egyházi kegyszer~k
a legolcsóbb napi áron

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

, . Alapttua: 1867. .
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SZOMORÚ
·A kezdetben rragy sikerekkel megindult

és »egri normának« nevezett szegénygondozási
rendszer, amelyet több vidéld városban feltűnő
szép statisztikai eredmények kisértek, igazi
erőpróbájahoz akkor jutott, mikor a mult év
végén Budapest székesfőváros is elhatározta,
hogy ennek a rendszernek alapján megoldja
a kolduskérdést. A mcstanában közzétett hi-
vatalos jelentések az erőpróbának nemleges
eredményét mutatták. Hivatalosan beismerik,
hogy nem sikerült társadalmilag megszervezni
a közös jótékonykodást,

Ebben a beiemerésben igen szomorú tanul-
aágok vannak. Elsősorban az, hogya jótékony-.
kodás magánügy. Vannak, akik önmagukban
kényszerű jóságot éreznek és nem szorulnak
semmi "külső bíztatásra, hogy tehetségük és
lehetőségeik szerint jót tegyenek: magáért a
jóért. Ezek szeretetböl meglátj,ak, sőt sokszor
megérzik a helyet és módot arra, hogy segít-
senek. Az egri normát, tehát a társadalmi jó-
tékonykodást az tette szükségessé, hogy ezek
kevesen vannak', nagyon kevesen. Es ebben
benn van már a második tanulság, az, hogy
túlságosan sokan vannak, akiknek ösztönzés
vagy egyenesen kényszerítés kell ahhoz, hogy
valami olyat tegyenek, ami a jótékonykodás
kerébe beszorítható. Ebből viszont a harmadik
tanulság kínálkozik, hogy hatosági rendelet-
tel ren ds zeress é, tenni a jótékonykodást nem
lehet. .

Sok magyarázat es sok mentegetőzés fú-
ződik ehhez a. szomorú budapesti' tapasztalat-
hoz. Lehetne arra is utalni, hogy maguk a ke-
resztyén egyházak sem néztek nagy remény-
séggel az eredmény' elé és éppen az egymás

TANULSAGOK.
iránti közösségnek a hiánya még a mindnyá-
junk által egyformán óhajtott szép munkában
való résztvevésben is akadályozónak mutat-
kozott, Most azonban csak arra akarunk rá-
mutatni, ami felfogásunk szerínt a legfőbb
nehézséget jelentette és fogja jelenteni. Mi
volna ez más, mint a belső keresztyénség gyen-
gesége? Az a nagy Samaritánus,aki a most
jövő vasárnap evangéliumában megint végig
megy a megsebesített es kifosztott ernberek
millióinak országútján, megint az első paran-
csolatra mutat a »törvénytudók« előtt akkor,
amikor a másodikra: embertársaink szeretetére
tanít. »Aki nem szeretí embertársát, akit lát,
mi módon szerethetné Istent, akit nem lát? ... «
Sokkal kisebb dolgokban is ugyanez az, igaz-
ság tetszik meg, csak éppen jobban vehető
észre egy ilyen nagy kísérletnél. Sem belügy-
miniszteri, sem polgármesteri rendeletekkel
nem. lehet növeini az Isten ir:ánti szeretetet, Eb-
ből pedig nyilvánvaló az utolsó tanulság, mely
vád is és kötelezés is minden keresztyén egy-
ház számára, hogyagyökerénél [{ie.zdje az
ültetést, a fundamentumnal az építést és meg
ne . zünjék soha az egy szükséges dologban
fáradni, hogy az emberek szeressék, jobban
szeressek és mindig mégjobban szeressek Istent.

Bizonyosan mindenkinek van szégyen-
kezni valója e Ikísédet Sikertelensége miatt.
Azoknak, akik adtak, azért, hogy többet ad-
hattak volna, akik' pedig nem adtak, azoknak
azért, mert szeretetnélküliek voltak. De leg-
több szégyenkezni valója a keresztyénségnek
van, hogy a maga erejéből nem tudja meg-
csinálni.

*
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-·AmH sokan nem- tudnak.
'Előkelő vendégem volt a minap. Sok

könyv, sok tudományos értékú cikk és értekezes
szerzője. Több nyelven hivatalos tolmács. A
latint úgy érti mint a magyart va·gy a kis-
oroszt. Munkájában megszo.kta, hogy mindent
világosan lásson és értsen, ezért, amikor őszin-
te beszélgetés kapcsán összemelegedtünk, meg-
kérdezte: »Mít jelent az, hogy Krisztus meg-
váltott minket? A leggyakrabban azt hallom,
hogy ez azt teszi: Isten a bűnöket megbo-
csátja és így mii tisztán vándorolhátunk to-
vább. A tapasztalat meg azt mutatja, hogy nincs
senki, akinek élete erről bizonyság lehetne.
Betegség, baj, szenvedés, elbukás továbbra is
naponkénti vendégeink itt a földön. Ezért sok-
kal inkább azt kellene mondanunk : Krisztus
nem váltott meg mínket. Hol van itt az igaz-
ság ?«

Az igazság ott van, - mondottam - ahol
nem keresik; Krisztusnál. Minden vallási kér-
dés meg világítást és megoldást nála talál.
csak tegyünk meg annyit, hogy reánk maradt
drága szavait, példázatait és értünk való álo
dozati halálát hittel megragadjuk. Krisztus
Urunk páratlan egyoldalúsága, melyet sokan
eltúntetní, kiegészíteni, felhigítani szeremének
különböző okokból, abban van, hogy egész kül-
detését, munkáját a meg váltás megvalósítása,
megértése és sürgetése tölti ki. »Térjetek meg«
sürgető szavaitól nyílegyenes. az út az »el-
végeztetette-ig. Hívás, magyarázás ée meg va-
lósítás: ez történt Krisztus részéről a meg-
váltás kérdésében.

Csak egy Ikis szentírási ismeret, az evan-
géliumolmaJk hittel és figyelemmel való olvas-
gatása kell ahhoz, hogyamegváltás krisztusi,
tehát 'egyedül helyes értelmét meglássuk és
azután a Szeritlélek ajándékaként abban él-
jünk. Az első, ami megállít és megdöbbent 'ben-
nünket, a búnnek krisztusi értelmezése. Oldal-
ról-oldalra világosabb lesz előttünk, hogy a
búnnek kettős vonatkozása van, Egy vízszintes.
de még inkább egy függöleges.. Egy emberi,
de még jobban egy isteni. Meglátjuk, hogy
a bún nemcsak embertársaínkkal.: hanem
ugyanakkor Istennel szemben is vétkes, rom-
lott állapotba visz. Az emberek haragosaink,
megvetőink és átJlmzóink lesznek, mert velük
szemben megtagadtuk a becsületességet, a tör-
vényt és a szerétetet. Lelkünkben lelkiismeret-
furdalást, kínzó vádat és boldogtalanságot ér-
zünk tetteinkés mulasztásaink miatt. Ez a
vízszíntes vonatkozás, melyhez szervesen hoz-
zátart,oznaka búnnek könyörtelen következ-
ményei : testi be tegségek , megvetettség. becs-
telenség és kiközösítés pecsétje, s végső fokon
börtön és kivégzés. De mindezek szinte eltör-
pülnek a függőleges vonatkozás mellett, ha
annak meglátására szemeink képessé válnak.
Krisztus Urunk világított reá arra, hogy mín-
dell bűnös cselekedettel szentségét ütjÜik arcon,

törvényét vesszük semmibe, jóságát viszonozzuk
hálátlansággal és engedetlenséggel. Sőt még
ennél is többet teszünk. Mivel minket gyer-
mekeinek teremtett, a, gyermeki kapcsolatot
tagadjuk meg, bontjuk fel Vele szemben. Min-
den cselekedetünket - minden mást megelő-
zően - hozzuk mindig vonatkozásba Ist.en-
nel is, mert életünknek gazdája Isten. Min-
den bún és vétek tehát önállósulási kísérlet
Istennel szemben. Minden bűnuel egy-egy szál
szakad el abból a kötelékböl, mely minket Is-
tenhez köt, míg végül is - a szemérem
megszüntével - teljes szakítás következik be.
Ez az az állapot, rnikor lsten leveszi rólunk
kezé t és atad benn ünket szen vedélyeinknek,
bűneinknek. Bs' lényegében az történik, hogy
Isten oldaláról általmentünk az istenellenesség
oldalára, hogy annak fejedelme: a Sátán zsoldo
jába és igájába jussunk. Önálló aik akartunk len-
ni és íme kítűnt, hogy gazdát cseréltünk, aki-
nél számmal ellátott rabszolgák lettünk. Mun-
kánk, időnk, mindenünk az új gazdáé. Hiába
szeretnénk szabadulni, a kíváltáshoz szükséges
összeget nem tudjuk összekuporgatni és ha
még meg tudnók is tenni, ha újra szabadok
lehetnénk, ki biztosítja számunkra azt, hogy
a régi atyai hajlék ajtaja kitárul előttünk?

Mikor ig-y elfog bennünket ,a szabadulás
utáni vágy, a régi atyai hajlék utáni, sóvárgás,
akkor imádkozo sztvűnkben, a Szeritlélek ado-
mánvaképpen megvilágosodik a tékozló fiú pél-
dázata, a Fiúnak Ikereszthalálig menő szere-
tete, a karácsonyi boldog örömhír: Megválto
született nékünk', Megértjük, hogy megváltva
lenni annyit Jelent, mint újra Isten gyermekévé .
íogadtatni. Kiszabadulni a bűn rabszolgaságá-
ból és újra bebocsáttatni az elhagyott atyai
hajlékba. Uj kötelékkel.: a Krisztus szereteté-
vel, a Krisztusban való hit. által ismét Isten-
hez kapcsolódni. Tudni azt, hogy bűneinknek
függőleges vonatkozása eltöröltetett, Boldogan
Ielsóhajtani, hogy újra Istenéi vagyunk, megint
Ö a mi jóságos gazdánk; Sőt tudni azt, hogy
Isten nekünk újra kegyelmes Atyánk a Krisz-
tusért, és mi, mínt gyermekei újra kezdhetjük
al'. életet. Megváltva lenni Krisztus által tehát
annyi, mint kiengesztelés és bűnbocsánat, Atya.
és gyermek újraegymás.ra talál. Az Atya hi-
vott a Krisztusban és én bűnbánattal és tö-
rödelemmel hittern e hívó szónak, engedtem a
keresztig nagy szerétet erejének. A Fiú úgy
ment át. az életen, hogy mindhalálig hű ma-
radt az AtyáJ10.Z. Van egY' pont, melyen meg-
tört a Sátán mindnyájunkra kiterjedt hatalma.
És ez azt jelenti a rabszolgák számára: ti is
Istenéi vagytok, íme megnyitom bilincseiteket
és kítárom karjaimat, Jertek, legyetek újra
gyermekeim. Uralkodott rajtatok a Sátán, mert
én engedtem, mert ezzel büntettelek bennete-
ket, de ime haragom kíengeszteltetett, a Fiú-
ért. aki érettetek és helyettetek halálra ment,
vegyétek el cbűneítek bocsánatát. Nincs, többé
al'. akadály, mely elválasztott titeket tölem.

Ez a meg váltás elsödleges s alapvető értelme,
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mihez kap csolódik annak máscdlagos, eljövendő
értelme, melyet most még hitben reményben
hordoz szívünk. Ez pedig nem más, mint Is-
tennel való új életünknek teljességre jutása:
az örökélet. Amikor már semmi akadálya sem
Lesz gyermeki életünknek, mert mindaz, amii
megza var hatna, eltöröltetik.

Most is közvetlen Istennel való kapcso-
latunk, az Ige ésaz imádság által, a Szentlélelk
erejében, de még nem jutott teljességre, tö-
keletességre. Bűnök és vétkek még. most le-
letérttenek a megváltottság útjáról. Az élet
gondjai és bajai próbára teszik hitünket, de
minden akadályt újra meg újra áttör a Krisz-
tusban megjelent szabadító szeretet: én megvál-
tottalak titeket, Istenéi vagytok énbennem, és
Isten a ti jóságos Atyátok énbennem. Krisztus-
hitben csendesedik el mínden kétkedés, Benne
oldódik fel minden félelem, Altala nyer kie-
gyenlítést minden bántó és zavaro körülmény,
mint baj s szenvedés.

Ez - kérem -a meg váltás, melyet a
jó régiek a Biblia nyomán szívesebben ben-
gesztelésnek neveztek; míg a meg váltás alatt
a teljességre jutandó örökéletet értették.

Ellenben nem jelenti a megváltás a bún
vízszintes vonatkozásának eltörlését vagy fel-
függesztését. A bún nem törölte tett ki a föld
szinéről. A megváltás nem jelenti azt, hogy;
bűneinknek földi vonatkozása érs így követ-
kezményei elmaradnának. Búnős könnyelmü-
séggel, par<}z~ .ággal tE11iszí vvel szerzett :Q,át-
gerincsorvadást továbbra is el kell szenvedni.
Lopásért bezárnak, gyilkosságért felhúznak
bennünket. A bűn földi Ikövetkezményei a.lól

.nem váltott meg minket a Krísztus. Ezt a
megváltást amaz új élet zárnára tartotta fenn.
Krisztus .golgotai halála most még csak a bún
égi következményeít törölte el a megtérő bű-
nösök számára, de dicsőséges feltámadásával
együtt már most előre megbizonyította, hogy
eljő a teljességrejutás ideje is.

Kevés talán a kiengesztelés? Kevésnek,
sőt istenkáromlásnak találták a farizeusok is,
míkor .a: g;utaütött meggyógyulásánal Urunk
elsőnek a !kiengesztelést adta meg a gutaütött-
nek e szavaival: a te bűneid megbocsáttattak.
Es csak akkor némultak el, mikor elhangzottak
eme szavai is: kelj fel és járj. Ezt szeretnék;
és ezt várnák nw. is sokan Krisztustól. Teljes
megváltást, nemcsak kiengesztelést. Elfelejtik,
hogy ezzel a mcstaní világrend teljes felcser é-
lését kérik. Es: elfelejtik, hogy. ez már is a
miénk, bárha csak' reménység alakjában is.
Es főleg elfelejtik azt, hogy a sorrend nem
cserélhető fel : első a kiengesztelés, csaJk azután
jöhet. a teljes megváltás. S hogy a kiengesz-
telést csak itt a bún hazájában lehet elnyerni.

Körülbelül ezeket mondottam vendégem-
nek és ezeket itt le is írtam, mert alighanem
igazat mondott Iátogatóm, amikor azzal kez-
dette: kérem, sokan vagyunk, kik ezekben a
kérdésekben nem tudunk eligazodni.

NoVlák Elek.

Mi volt a keresztyénség oxfordi
konferenciájának célja?

Az oxfordi konferencia a világ keresz-
tyén egyházainak nem máról-holnapra össze-
hí vott tanácskozása volt, hanem olyan moz-
galom eredménye, mély több, mint két évti-
zedes multra tekint. Gyökerei 1914-ig nyúl-
nak vissza, amikor a »World Alliance for Fri-
endship through the Churches« (Az Egyházak
Baráti Világszövetsége) alapíttatott. A világ-
háború évei alatt a szövetség semmiféle lát-
ható munkát végezni nem tudott. A világhábo-
rú, az azt követő gyúlölködések, igazságtalan-
ságok, szenvedések vés az új világtervek bu-
kása után felébredt a győztesek és legyőzöttek
keresztyén Ielkiismerete. Első felismerése az
volt, hogy ebben az ezerféleképpen megoszlott
világban van egy egység, az Isten Egyháza,
melynek fontos üzenetet kell közvetítenie a
nemzetek és egyének számára. Ugyanakkor a
gazdasági, szociális, nemzeti, nemzetközi, mo-
rális és nevelési kérdések pergötúzszerúen tá-
madtálc a társadalmat és az Egyházat. A to-
vábbi tétovázásnak nem volt helye. A keresz-
tyénségnek egyetemesen meg kellett szólalnía,
Az egység ügyét a World Alliance-on keresz-
tül Söderblom Náthán, a svéd evangélikus egy-
ház érseke vette kezébe. Az elhívott keresztyén
ember hitével, az adott körülmények zűrzava-
rán túl meglátta Isten akaratát. Ur terveket
szőtt, inspirált, irányított és szervezett. Mun-
kájánaík eredménye volt az 1919-ben - ami-
kor nálunk még a kommunizmus utcai harcai
folytak - a ezövetség hollandiai !konferenciája .

A kővetkező lépés a híres 1925-i tock-
holmi konferencia volt, amelyen még a mozga-
lom lelke és irányítój a, Söderblom Náthán el-
nökölt. Eza konferencia a »Gyakorlati keresz-
tyénség vílágkonferencíája« néven ismeretes.
Gyökerében fogta meg a feladatát, amikor tár-
gyalásait a következő szempont alá helyezte:
»Isten terve a világért és az Egyház«. Ezen
az átfogo kereten belül a !konferencia nem
csak az Egyház szerosabb értelemben, vett
kérdéseivel foglalkozott, hanem tárgyalás és
bírálat tárgyává tette a gazdasági, kereske-
delmi, szociálís érs morális kérdéseket: a nem-
zetközi vlszonyokat, a keresztyén nevelést és
ezeknek az Egyházakhoz va1ó viszonyát. IgY]
jutott kifejezésre az a keresztyén meggyőződés,
hogy a keresztyénség az életneíd nem egy ré-
sze, vagy szakasza, hanem ann aJk gyökere,
normája, átfogó igazsága és igénye az, hogy;
az emberi élet minden vonatkozásában Isten
uralma alá jusson.

A stoekh olmi konferenoia munkájának
tolytatáaára egy bizottságet küldött ki, az ú.
n. »Oontinuation Comittec-t, (íolytató bizottság),
amely minden esztendőben találkozott és 1929-
ben nevét »Universal Christian Oouncil for
Life and Werke-ra változtatta. (Az élet és a

munka egyetemes keresztyén tanácsa.) Ma ál-
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taláncsan é röviden csak »Life and Work«
(Élet és munka) néven ernlegetik az egész
ökuménikus mozgalmat. A mozgalom ergani-
zálása évről-évre nagyobb méreteket öltött.
Egymás után szervezték meg a végrehajtó, az
ádminisztratív, a teológiai és a sajto-bizottsá-
got és a kutató osztályt. A különbözö osztályok
és bizottságok egyrészt nemzetközi konferen-
eiaken vitatták meg feladataikat, másrészt a
bizottságok tagjai elméletileg igyekeztek tisz-
tázni a szóbanforgó kérdéseket, és munkájuk
eredményét kisebb könyvtárat betöltő irodalmi
munkában foglaltak össze. Ezek a }1lUnkák ma,
mint az oxfordi konferenciira szóló előkészü-
Let könyvei ismeretesek.

Mi volt azonban a kentere ...ncia közvetlen
létrehozója és miért kapta ezt a címet:
»Church, Oommunity and State«? .(Egyház, Kö-
zös ég é az Allam.)
. Az okok között első helyen ill az Egy-

ház egységének a tudata. De életbevágóan fon-
tos volt az a felismerés is, hogy éles ellentét
van ma az Egyház és it világ, a· humanum és
a divinum között.

Mi az alapja ennek a Ielismerésnek? Csak
az ember szempontjából beszélve, elsősorban a
helyes valóságismeret. Mind világosabbá válik az
az igazság, hogy történelmünk egy nagy for-
dulópontjához érkezett. Az előző kor eszméi
a mcdern nyugati civilizációval együtt elérték
olvadáspontjukat. A régi rend bomladozik.,a
világ új tartalmat és kifejezési formát keres.
Ez természetszerűleg érezteti hatását az egy-
házak ,lmretein belül is. és a megújulas éppen itt
jut karaktertsztíkus kifejezésre. Az egyházak
Egyházzá akarnak válni és élővé: Altalános az
a törekvés, hogy az Egyház foglalja el helyét
a világban; mint erőt és életet kezelő hatalom;
megszabadulva a mult zázad »keresztyén ide-
áitól«, munkáját végezze el Isten rendelése
szerint, azaz hirdesse ae eredeti euanqéliumot,
teljesítse Urának az akaratát és az élet
minden területére vigye el Istennek az üze-
netét, mert a Oanterbury érsek szavai ezerint '
»nem gondolhatunk szégyen nélkül a 19. szá-

.zad azon évtizedeire, amelyekben a keresz-
tyén hit általánosan és erősen elfogadtatott
és mégis olyan szociális állapotok engedtettek
meg, amelyek szöges ellentétben vannak a ke-
resztyénséggek

Az Egyház tehát tudatára ébr-edt, hogy ö
nem a világ egyháza, hanem az Isten Egy-
háza, Feladata tehát nem az, hogya világ
meggyöződését hirdesse, hanem az Isten mon-
daruvalóját kell !közölnie, még akkor is, ha
ez az üzenet ellentétes a. világ meggyőződésével.
Munkája nem korlátozható csak a templomra
és csak a, szószékre, hanem el kell végeznie
f-eladatát a nevelésben, családban, kereskede-
lemben, iparban, az államban, nemzeti és nem-
zetközi vonatkozásban egyaránt. Tehát min-
denütt. Igy az Egyház munkájának értelmét
nem egy vallásos kultúrában látja, hanem az

embernek az emberrelés Istennel való kö-
zösségébeu.
. Ez elé a közösség elé azonban hatalmas
kerlátokat emelt a szekuláris gondolkozás és
az új államfilozófia. .

A tudomány és a technika gyors fejlődé-
SB, hatalmas. eredményei, az ember és a világ
értékelésének új fejezetét nyitottak meg. A
theoceutrikus gondolkozás új fordulatot vett s
átalakult antropocentrfkus á. Míg az előbbi az
embert és életmegnyilvánulásait Istenre való
vonatkozásában vizsgálta,' az utóbbi az em-
bert tette vizsgálatának tárgyá vá, függetleni-
tette az Istentől, azaz szekulárissá vált. Reali-
zálta az elméletileg megteremtetett autonom
egyéniséget, amelynek ismertetőjele az, hogy
maga szab törvényt naginak é , a világnak.
Az autonom egyéniségekből álló közösség is
szakított saját lényének megfelelően az Isten-
nel ésmegalkotta a. maga szociális, gazdasági.
kereskedelmi, nevelési, erkölcsi, stb. rendjét.
Munkájának mai eredménye gazdasági életren-
dünk válsága, forradalmak és az általános er-
kölcsi .süllyedés. Egyik- kifejezési formája a
marxi sta filozófián felépülő új gazdasági és
társadalmi rend, a másik pedig a kornpromisz-
szumos megoldas, amely jelzőképpen megtar-
totta ugyan a keresztyén nevet, de tartalma
ezerint szekuláris, helyesebben Isten ellenes.
Mindkét változatában akkor értékelhető csak
helyesen, ha. felismerjük, hogy az élet forrá-
sának és értelmének a megítélésében. a maga
számára tartja fenn a döntést. 'I'ermészetesen
az Egyház számára más megoldás itt. nincs,
mint hogy elfogadja ennek az új pogányságnak
a kihívasát é élet-halál harcba kezd. felké-
szül ve a mártírsors vállalására.

Itt azonban súlyos fegyverekkel kell szem-
benéznie. A szekuláris gondolkozásnak egyik
különös formája a faj elméleten alapuló új ál-
Iamszem lélet, röviden szól va. a totális állam.
Könnyelmüség lenne azt állítani. hogy az erős
kézzel vezetett és centralizált államhatalomnak
nincs létjogosultsága, mert ez az egyetlen esz-
köz a társadalmi és szocíálís igazságtalanságok
gyors megszűntetésére, a zabolázatlan gazda-
sági erők megfékezésére, védelem a veszélyek
ellen és a nemzeti megújulis egyik mozgatója.
Ha pedig az állam! Isten törvényei és akarata
alá rendeli tevékenységet, az' Egyház benne
az Istentől rendelt hatalmasságet látja. Más
azonban a helyzet a totális állam esetében,
amely önmagában az igazság forrását és nem
az igazság őrét látja. Mivel önmaga totális, a
kereeztyénséget csak az, élet egyik összetevöjé-
nek tekinti és úgy méltányolja, mint a művé-
szetet, gazdaságtant, vagy a filozófiát. Nem
ismeri el a keresztyénségnek azt a jogát, hogy
az élet minden területére nézve van mondaní-
valója, mert ezt önmaga számára tartja fenn,
Ez pedig a legmélyebb gyökere szerint nem
hatalmi vagy presztizskérdé , hanem az igaz-
ság kérdése. Olyan értelemben, hogy kinek
van igaza? Az Istennek, va.gy az Istentör el-
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szakadt szekuláris gondolkozásnak ? Ez nem
szándékos ikiélezése a kérdésnek, hanema va-
lóság, mert a modern állam mindent a saját
filozófiája szerint ítél .meg és rendez be. Csak
így monclhatta Mussolini, hogy »Olaszországban
a vallas a fasizmus politikai tanítása, mely.
úgy tekintendő, mínt az emberi' szellem leg-
mélyebb megnyilatkozása«. Ilyen értelemben az
igazság forrása nem Isten, hanem az állam,
amely abszolut módon határozza meg polgá-
rainak életét, célját és magatartását. Az állam
adja meg a közösség teljes értelmét is, nemzeti,
helyesebben faji alapon. Ennek a végső> kővet-
kezményeit szintén az olasz miniszterelnök szö-
gezte le a következő szavakkal: »Sernmit sem
az állam ellen, semmit sem az államon kívül
és mindent az' államért«, Hogy ez, az ig-azságí
bizonyos mértékig relatív, azt könnyű bélát ni,
mert a keresztyénség lényének alaptörvényeit
nem az államtól, hanem az Istentől veszi.

Ebben a tényben van adva az Egyház és
a világ összeütközésének másik fókusza. De
azt is tüstént kell látnia a keresztyénségnek,
hogy az egyház ügye ebben a kérdésben pil-
lanatnyilag rosszul áll. Egyrészt tehertétel 3,

multban tapasztalt és a jelenben is tapasztalható
mulasztása, másrészt pedig az állam politikai és
hatalmi. eszközeivel szemben »csak« :az igehír-
detésre és a keresztyén közösségre támaszkod-
hatik. Ma az a helyzet, hogy a totális álla-
mokban, nem is említve közöttük Oroszorszá-
got, melynek bázisa az elméleti és gyakorlati
istentelenség - Olasz-, Német-, Törökország-
ban, Perzsiában és Japánban az embernek az
emberrel és az Istennel való közösségét saját
hatalma alá rendelte az állam. Remélhet-e itt
még valamit az Egyház, vagy észszerúbb maga-
tartás lenne megalkudni az adott viszonyokkal
és a »fejlődés« nevében lemondani Isten totális
igényeinek a képviseletéről? Mivel .a keresz-
tyén meggyóződéssel szemben fegyver áll, a
logikus gondolkozás a kiegyezés mellett dönt.

Az Egyház magatartása azonban más.
Hajtóereje la lceresetuén. reménység, amely Is-
ten igéretébe kapaszkodik. Az adott állapotok
reálpolitikai !kihasználása helyett Isten igéjé-
nek engedelmeskedik, amely a keresztyén em-
ber számára az igazság utolsó forrása. - Az
emberiség válaszút 'előtt áll. Határoznia kell,
hogy jobbra vagy balra forduljon. Emberfeletti
erők egészen el akarják szakítani az Istentől.
Ebben a nagy küzdelemben az Egyház felada-
ta, hogy húségesen, igazán az utolsó lehelletig
és az élet minden területén tanúskodjék az
Istenről. Mert erre hivatott el, a többit pedig
rá kell bízni a húséges Istenre, aki meg tartj a
igéretét.

Ez a reménység hozta létre és töltötte
be az oxfordi konferenciát. Mivel itt élet-halál
harcról van szó ,az Egyház magatartása nem
lehet a felekezetek. sokfelé ágazó viselkedése.
Itt egyetemes és felelős 'döntésre van szükség.
Oxfordban az egyetemes keresz~.yénség akart

határozatokat hozni. Előzőleg azonban az »Egy-
ház, a közösség rés az állam« kérdései a bi-
zottságok munkájában alapos megbeszélések
targyát képezték. Csak teljes átvilágítás és
kritika után Imrült a bizottságok munkája a
konferencia elé, ahol újabb megbeszélések és
hozzászólások hangzottak el. Az öt bizottság
munkája a következőképpen oszlott meg: 1.
Az Egyház és a közösség ; 2. Az Egyház és
az állam; 3. Az Egyház, az állam és a kö-
zösség : 4. Az Egyház, közösség és az állam
a nevelésre való viszonylatban; 5. Az egyetemes
keresztyénség és a világ nemzetei, Egy albi-
zottság a »Keresztyénség és a háború« kér-
désével foglalkozott, az ifjúsági csoport szin-
tén üléseken találkozott és. végezte a maga
munkáját.

A konferencia határozatainak rövid fog-
lalata »Az oxfordi konferencia üzenete a ke-
resztyén egyházakhoz«, amely re vizió targyát
képezheti ugyan, de egyetemlegesen fedte a
kentereneia állásfoglalását, A részletes jelen-
tés szeptemberben hagyja el a sajtót könyv
alakjában.

Mindazt, ami a kenferencián történt, szük-
séges, hogy úgy tekintsük, mint az egyetemes
keresztyénség megmozdulását. Negyvenöt ál-
lam közel ezer kiküldött je vett ré 'zt a kon-
ferencián, a világ összes keresztyén egyházai-
ból, kívéve Róma képviselőit. Ugy látszi.k Róma
a keresztyénség csorbításának az árán sem
tud engedni a maga büszke és rnerev álláspont-
jából. Hiánya ugyan érezhető volt, de nem
akadályozta meg .a; konferenoía munkáját. A
másik nagy ürt a' németországi evangélikus
egyház kiküldöttjetnek a hiánya jelentette,
akikről az állami vezetőség elvette útleveleiket.
(A német szabad egyházak delegátusaí azonban
jelen voltak a konferencián.) A magyarországi
evangélikus egyházat D. D. Prőhle Károly
egyetemi-teológiai tanár képviselte.

A konferencia keltheti azt. a benyomást,
hogy tárgya az állam, a nevelés és a közösség
kérdésére' vonatkozóan nálunk nagy érdeklő-
désre nem tarthat számot, mert minket ezen
a téren közvetlen veszély nem fenyeget. De
bizonyos" hogy az elméleti. pogánysággal és a
hitetlenséggel nekünk is meg kell küzdenünk
még ma. Nyugateurópának pedig minden na.gy
mozgalma gyökeret vert. Magyarországon is.
Köszönje meg egyházunk az Istennek, hogy
kapott időt Tőle a veszedelem megelőzésére.
Ha pedig az egyház egyik tagja soon ved, vele
együtt tusakodik annak minden igaz, tagja. Ma
sokan viselnek nehéz es bátor tanuságot a
Krisztusért. Nekünk még adatott idő a felké-
szülésre azelj'övendő megpróbálásig. - A
konferenciának pedig mindenek felett. való
üzenete ez : az, Egyház Jézus Krisztus teste,
az Istené, egy és egyetemes. I Adjon hálát érte
a magyarországi evangélikusság is a kegyelmes
Istennel.

Mórocz Sá,nd'or.
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A magyar evang. egyházi al-
kotmány jellegzetes vonásai.

Dr. Kovács Sáruior előadása a finn-ugor lelkész-
konjerencián.

r.
Minden országos egyház alkotmányát kétféle

szempontból kell vízsgální. Az egyik : belső szerke-
zetének viszonya az egyház hitvallásahoz és életé-
hez; a másik: ahhoz az államhatalomhoz való vi-
szonya, amelynek területén él és kifejlődött. Egyik
vizsgálat sem lehet tökéletes eredményű a fejlő-
désre ható történelmi tényezök ismerete nélkül. E
körülményből magyarázható meg az országos, nem-
zeti egyházak jellemének különfélesége.

A középkorban Magyarországon is államvaIIás
volt a keresztyénség. helyesebben: az állam vallása
volt, anélkül, hogy a nemzet érzésvilágának mélyben
eredt gyökeréig lehatolt volna. Voltak a magyar
keresztyénségnek kíváló alakjai, szentjei és boldog-
jai, dc a nemzet lelke mélyén századokon át nem
érezte magát igazi kéresztyénnek. Az egyház inkább
intézmény és kultusz, kultúra volt szemében, mint
hitélet és evangélium, aminthogy elsőízben is, mint
az állammal szövetséges, annak céljait szolgáló, a
királyi hatalom törekvéseit· dédelgető, hatalmi in-
tézmény jelent meg életében, mely ősi jogaiból és
gazdasági javaiból tetemes részt követeít a maga
számára. Jó 200 esztendő telt el , amíg a nemzeti
közl élek megbarátkozott vele, de intézmenyszerű jel-
leme és hatalmi jelentősége továbbra is megmaradt.
Ezt bizonyítják a dézsmaszedés és egyéb állami ki-
váltságok védelmére alkotott törvények. A reformáció
tette a keresztyenséget valósággal a magyar nemzet,
sőt a magyar ember 'egyéni vallásává, aminek meg-
felelő 'egyházi alakot is teremtett. Ennek oka jo-
részt az" hogy a reformáció egy nagy nemzeti vál-
sággal, a másfélszázados töröte uralommal egyidő-
ben jutott el hozzá és 'egész lelkében oly melyen
megrendítette, hogy végtelen bűnösségének tudatá-
ban csak az evangé1ium tiszta forrásánál találhatott
enyhülésre. Istennek a nemzet megalázásában és pusz-
tulásában nyilvánuló dorgálását az egyéni és a nem-
zeti közlélek 'egyaránt fölismerte és megérezte.

A reformáció, noha a XVL, század végén már
a nemzet túlnyomó részét meghódította (a pápa le-
gátusának 'egyik jelentése szerínt 1000 eretnek esik
minden igazhitűre), még Bocskay diadalmas felke-
lése után sem alkotott magyar állarnegyházat. Ezt
elsősorban az idegen dinasztia akadályozta meg, mely
a pápasággal való szövetségben a trón főtámaszát,
a nemzeti protestáns egyházban pedig hatalmi Cél-
jainak akadályát látta. Mivel a dinasztiának nem
csupán korlátlan és feltétlen hatalomra törekvő ki-
rályi - tehát az ősi alkotmányt sértő, vagy leg-

-alább átalakító, ~ hanem elnernzetíetlenítö céljai l'S
voltak, az evangelium egyháza pedig szemmel lát-
hatóan a nemzet erkölcsi és hitbeli újjászületését
munkálta, e réven alkotmányjogi ellenálló erejét nö-
velte, az evangélium igazságainak nyílt feltárásával
új és kimeríthetetlen erőforrást nyitott meg előtte,
a protestantizmust a dinasztia állandóan ellenséges
hatalmi tényezőnek és erőnek tartotta, amellyel időn-
ként, ha a szükség parancsolta, fegyverszünetet kö-
tött, de végcéljául lefegyverzését és lehetőleg telj,es
megsemmisítését tűzte ki. A. fő- és köznemesség,
a városi polgárság, a nemességgel együtt a jobbágy-
ság túlnyomó része is a protestantizmushoz csatla-
kozott, még pedig nem csupán rendi érdekből, ha-
nem a nemzet 'erkölcsi megújhodásának egyre erő-
södő sóvárgásából, amitől az ország régi nagysá-
gának Ieleledését remélte és várta. Az idegen di-
nasztia mellé csupán a főpapság, az idegen katonaság.
sanemességnek az a része állott, mely a 'király

kényétől függő családi emelkedést többre becsülte a
nemzeti törekvések szolgálatánál. A protestantizmus
vezérei nem is látták biztosnak a római hithez erő-
sen ragaszkodo, idegen "származású, a nemzet törek-
vései iránt telj es-en érzéketlen dinasztia vezérlete
és hatalma alatt (hiszen tagjai nem is beszéltek a
nemzet nyelvén) egy nemzeti protestáns államegyház
fennállását, mert időjártával bizonyára katolikus irá-
nyítás alá került volna. Ily egyházi alakulat csak
úgy jöhetett volna létre, ha a nemzet és király
ugyanazt a vallást követi és ha a dinasztia nem a
nemzet életfájáról sarjadt is, legalább meg tudta
volna a nemzet lelkét érteni, magát törekvéseivel
azonosítani. A XVI. századi üldözések után őseink
biztosabbnak látták a törvénnyel biztosított és a
királyi hatalomtól független vallásszabadságot, és
vallásegyenlőséget, szóval egy nemzeti szabad egy-
ház alakulását, mint az ellenséges királyi hatalomtól
függő államegyház létesítését. Ezért ragaszkodtak az
országgyülési reridek az egyházi önkormányzat tör-
vényes blztosításához, mely a vallásszabadságot job-
ban megvédte a változó és érdekszellők járása sze-
rint ingadozó királyi kegynél. Másrészt az egyházi
önkormányzat, a vármegyei önkormányzat és az or-
í.izággyűlés rnellett, egyik új oszlopává, bástyájává
lett a nemzet függetlenségének, önálló akaratnyil-
várritásának. Az egész nemzet ebben a hitben élt. Ki-
váltképen kitűnt ez a TJhun-féle császári vallásügyi
pátens idején, 1859-ben, amikor a protestáns egyház-
kerületeket a hazafias érzelmű kath. egyházvezérek
is bátorították az ellenállásra. Kétségtelenül eza
törekvés vezérelte a 'rendeketabban, hogy az '1607-
1608. évi vallásügyí. majd később az elvi megállapi-
tás okat gyakorlati intézkedésekkel 'bővitö 1647--48,.
évi valIásügyi törvényeket, mint szerződésj ellegű és
értékű antekoronacionális törvényeket a koronázáskor
kiad ott királyi hitlevélbe is befoglaltatták.

Ily módon lett az 1607-1608.· évi országgyűlés
a magyar protestáns egyházak történelmének .iegton-
tosabb. korszakdöntő eseményévé, mert nem csupán
az állami elismerést adta meg kifogástalan formá-
ban, hanem egyúttal meghatározta a jövendőre nézve
az egyházak szervezetének 'karakterét is. 'Ez .elvi ki-
jelentést tartalmazó rövid törvény szövege a követ-
kező: .

1. cikkela. A vallásiigyről.

Ami tehát a bécsi végzésnek első cíkkelyét illeti;
arra nézve nemes Magyarországnak karai és rendei
el ha tározták: .' '

1. §. Hogy a vallás gyakorlata, úgy a báráknak
mágnásoknak és nemeseknek, mint a szabad városok-
nak és az ország összes karainak és rendelnek, úgy
a maguk, mínt a fiscus fekvő jószágaiban; valamint a
magyar katonáknak is az ország véghelyein, kinek-
kinek a maga vallása és hite szerint; nemkülönben a
mezővárosoknak és faluknak is, ha azt önkéntesen
és kényszerítés nélkül elfogadni akarják, mindenűtt
szabad legyen és annak szabad élvezetében és gya-
korlatában senki senkit meg ne akadályozzon. .

2. §. Sőt inkább a karok és rendek közt támad-
ható gyűlölség és meghasonlás kikerülése céljából,
elhatározták, hogy mindenik vallásfelekezetnek a
maga hitét valIó előljárói vagy superintendensei leo,
gyenek. ... .

Ez a rövid törvény tehát a legelső vallásúgyl
alaptörvény, amelyet a későbbi országgyűlések ki-
egészítő rendelkezésekkel bővítettek. vagy utóbb kor-
látoztak. Az 1607-1608., az 1647-,1648., az 1790,"",
1791-iki vallásúgyi törvények, mint önállóságunk és
szabadságunk biztosítékai, belekerültek az evangélikus
lelkészi eskű szövegébe is. .

A magyar nemzet a váradi béke (1538) óta két
országban élt. A török hatalom benyomult az ország
rszívébe, a fővárossal együtt elfoglalta az egész AL-
földet, éppen a magyarlakta területet s e Iöldrajzt
helyzet kényszerítette a keleti országrészt, Endélyt,
hogy kiilön országgá alakuljon. Erdély már 1555.,
1565. év óta, tehát az. anyaországot megelőzően,
megalkotta a' maga vallásügyi alap,törvényét,. aminek
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uralkodó gondolata szintén a vallásszabadság és' a
vallasegyenlöség. Csak a. XVII. században, az egy-
mást követő, erős egyéniségű református fejedelmeik
Idejében (Bethlen Gábor, a két Rákóczi György;
6 a két Apafi Mihály) jelentkezik 'enyhe formában a
.reíormátus államvallás, helyesebben a református íe-
jedelmeknek udvari vallása, azonban ,ez inkább a
gyakorlatban érvényesül, mint tételes jogszabályok-
ban. A jogélet alapjául csonkítatlanul megmaradt a
vallásszabadság és vallásegyenlőség elve. Az állam-
vallás kiváltsága legfőképen abban nyilvánult, hogy
a gyulafehérvári róm. kat. püspökséget 1715-ig nem
töltötték be, a jezsuitákat időnként száműzték, .a
fejedelmi család és udvara állandóan a református
istentiszteletekre j árt, a református iskolák és egy-
házi intézmények nagyalapítványokban és fejedelmi
jótéteményekben részesültek. Egyébként a katolikusok
szabad vallasgyakorlatát semmi országos intézkedés
nem korlátozta. Csupán egyes, szektaszerű mozgal-
mak, mint a lNémetországból beszivárgott kommunista
színű és ÍZű anabaptizrnus és a székelyek földjén
termett szombatosság 'ellen alkottak törvényeket, míg
viszont az unitárius vallás 1571 óta közjogi jelleggel
bíró, .bevett vallás volt s 1848-ban az anyaország is
bevett vallásnak nyilvánította a jogalkotó tartalmú
elvi nyilatkozatot tartalmazó XX. t.-c.-ben.

IL
Az 1607-08. évi vallásúgyi törvény metszővonal

II hazai protestantizmus történelméb:en.A törvény
nem említi külön méven a meglevő vallásfelekezeteket.

. hanem a rendi világ felfogásának megfelelően köz-
jogi megkülönböztetést és elnevezést használ, rnert
ez felelt meg az akkori állapotoknak. Mivel a nemzet
túlnyomó része. protestáns volt, a vallás szabad
gyakorlata annyit jelentett, hogy az a protestánsok
vallásszabadsága. Csupán a3. cikkely (nádorválasz-
tás) beszél a »római katolikus statuse-ról és az
»'evangéliuml-1iitfé1i*ezerstátusáró1«, másutt »rnínden
vallásfelekezete-ról «beszél. Az 1-647-48-iki törvények
'azonban már szélfire használják az ágostafés helvét
hitvallású. elnevezést, szintúgy az; 11681-.ikitörvények is.
Az állami törvények e névhasználata megmaradt a
XIX. század utolsó negyedéig, amikor a svájci re-
formáció hívei a »magyar református egyház«- nevet
választották hivatalos névüí.'s.az állami törvényalkotás
a szinte kánoni tekintéllyel bíró történelmi időrend
elvének megváltoztatásával,a lélekszám' elvét iktatta
a közjogi .kíváltságokkal bíró, bevett egyházak sor-
rendjébe s fEjZ 'ídö óta a ref. egyház minden hivatalos
okiratban megelőzi a keletkezés idejére és a névre
nézve régibb evangélikus 'egyházat. Különben mind
a két protestáns egyház államilag segélyezert. ön-
magát kormányzó szabad egyház és 'önrendelkezési
joga a törvényhozásra, közigazgatásra, bármely fokú
iskola fenntartására, a pénzügyi és fegyelmi, [ogra
is kiterjed. Az 'egyházi. önkormányzatot csupán az
állam függetlenségét, területének sérthetetlenségét, a
közbékét és közrendet, az állampolgári szabadságot,
a nemzet jó hírnevét és becsületet védő és biztositó
törvények korlátozzák, amelyeket ra legfőbb felügye-
leti j ag név alatt foglalunk össze.

Az egyházi önkormányzat 'négyes tagozatú: egy-
házközség (gyülekezet), egyházrnegye (esperesség, s~-
nioratus), egyházkerület .(districtus), egyházegyetem
(generalis conventus). E tagozat megegyezik a re-
formátus önkormányzat rendszerével.. A ka tolikusegy-
háztólTelettébb 'eltér az 'elnevezés tekintetében, mely
már többízben adott alkalmat a fogalmak és nevek
összezavarására. A katolíkus egyházmegye püspöksé-
get jelent, a Ikoerület esperességet, nálunk megf ordítv a ,
a püspök joghatósága alá tartozó terület 'egyházke-
rület, az esperes kormányzata alá tartozó terület pe-
dig egyházmegye. A magyar protestáns egyházak
éppen nemzeti jelíemvonásaik révén szigorúan alkal-
mazkodtak az ország rendi szervezetéhez. Az ország
négy kerületre oszlott (Erdély leszámításával) : két
dunai és két tiszai kerületre.vmely katonai, közígaz-
gatásí, pénzügyi és. törvénykezésíctékíntetben isér-.

vényesült (kerületi főkapitányok, kerületi táblák); ke-
rületek szerínt ült,eik a megyeikövetek a rendi ország-
gyűlés alsótábláján ; a me gye alsóbbfokú közület v.olt,'
mínt a lKierület, noha a kerület joghatósággal nem birt,
képviselete, feje nem volt. (Az egyházi életbe~vi-
sz ont az egyházkerület lett igazi hatósággá, -rmg az
egyházmegye XVL század! jelen~ősége l~ssank!nt
összezsugorodott.) A hazai katolíkus.vegyház, . mínt ,
az erős monarchista szellemű, centralizációra törekvő
egyetemes katolikus -egyház egyik alkatrésze, mint a
lánc egy szeme, szefkezetében is alkalmazkodott 8,

világegyház részint hagyományon,' rász;int gyakorlati
szükségszerüség elvéri. alapuló rendsz.'erehez,.ll}eg alá-
rendeltebb jelentőségű kérdésekben is.

nr.
Az egyes tagozatole kifejlődését és .alakulásának

változatait történelmi, megjelenésük és módosulásuk
rendjén ismertetjük. , . .1

Az egyházközségnek a. ref'ormáció jelsö jszázadá-
ban három tipusával találkozunk. '.

Az 'egyik a szabad királyi városokban alakult
gyülekezetek típusa. A szabad királyi városok lako-
sai jórészt német telepesek, bányamívelök, kereskedők:,
iparosok, akik a nyelv azonessaga es a kereskedelmi
összeköttetés révén korán megismerkedtek és meg-.
barátkoztak a' reformációval. A közöttük élő magya-
rok velük véreztek. Az alföldi magyarlakta városok, ;
amikor ,az, új ie:rangé1iuirr:i szellem hullá!ilveré~e, ~l-
délyi példát .~'hvel, a. varoso~. az ''?r:?zag gyul.es<:n,
nem érvényesíthették a bennuk re) 10 szellemi .es ,
anyagi tőkét (az összes városokn?k együttvéve .'.csak
egyetlenegy szavazatuk volt; akarcsak a legkisebb
vármegyéknek. Ugecsának, Tomának és Iúrócnak)., .
erejüket belső életük kífejlesztésére Iordították' s
felhasználták, mint a, vitorláshajó a kedvező szelet,
a protestantizmusban kínálkozó eröförrást. Itt nyíltak
az első iskolák, sajtóműhelyekés megmaradtak. a
protestantizmus Iellegvárainak, minden üldözés és
viszontagság közepette, a teljes jog~gy,enlő.ség, ~!-
vivásáig., Aszabaq ,kb'ályi város?k~an a ref()r}IlaCIO-
hoz való csatlakozás a XVI. században csupari hit-
vallási és részben kultuszreform volt,' a-jogi szervezet )
és, a helyzet a régi maradt. Városokban az egyház-' ,
község nem, vált külön a politikai községtől i a , vá·,
rosi tanács egyszersmind presbyterium; a hívek1.ne~
mint egyháztagok, hanem mint városi polgárok, gya-
korolták a kormányzatí jogot a városi élet vala-
mennyi ága" tehát a vallésügyek. felett. Js. A paro-
chiális jövedelmek változatlanul megmaradtak; ,egy,·
házközségi adó' nem volt, mert ..a vallásűgyi, .iskolai
es a kultusszal járó terheket a város viselte. Ez a
viszony megmaradt· [óídeig, az esetre is,hogyha
több vallásfelekezethez tartoztak a' város polgárai.·
Lassan azonban külön vált a politikai., éSegyhá;d
község, főJ,iépen a. xvrn. .századba!).,:a katolíkus:
térites céljait 'szolgáló állam követelésére; sokhelyütt
megszünt a községi és állami seKélyis,' míg 'az'
erdélyi szász.Telsőmagyarországi és bányavárosökban,:;
amelyek királyi kiváltságlevelekre. hívatkozhattak, ,8,

, segélyek megmaradtak. A .•szepesí városok. vallási
szabadságát. az ' 'védte .'meg, hogy évszázadok előtt
Lengyelország' zálogos birtokaiváváltak ,ánélküláz-on-'
ban, hogy a magyar leoronától elszakadtak volna:

(Folytatj uk.)

Gyülekezeti (bűnbánati) napok.
- 'i

Az' úgynevezett gyülekezeti napok hazai
evangélikus egyházunk életében újszerűcnisz->
sziós tevékenységet jelentenek. Eletrekeluésü-
ket minden. bizonnyal a. missziói konterenciáíc-
nak köszönhetííc, .'
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E konferenciák üdvös hatása sok jelen-
volt lelkész és más jelenlevő seívében ébresz-
tette fel azt a gondolatot, hogy kiosiben azokat,
lehetőleg minden gyülekezetben meg kellene
szervezni. Néhány év óta szórványosan meg is
tartatnak, egyelőre, mint ébresztő konferenciák,
eléggé egységes programm alapján. Céljuk a
bún tudatára való ébresztés. Ezt a célt azáltal
igyekeznek megközelíteni, vagy elérni, hogy
az egyes gyülekezetekben évenként, rendes en
a téli hónapokban, amidőn a falusi nép a leg-

_több szabad idővel rendelkezik, megjelenik né-
hány lelkész, akik nemenkint és kor szerint
elkülönített híveknek valamely alkalmi bibliai
hely alapján előadást tartanak. Az előadás
fohásszal kezdődik s rendszerint fohásszal is
végződik. Az előadók közvetlen hangú elő-
adásaikban erősen érintik a hívek, vagy az
egész gyülekezeti élet gyengéit, vagy hibáit
s a szükséges intelmek által igyekeznek azokat
bűneik megismerésére s a megtérésre ráve-
zetni: a bún álmából felébreszteni. A gyüle-
kezett napot este a templomban tartott vallásos
est zárja be, amelyen 1-2 egyházi ének. rnel-
lett néhány szavalat, esetleg ~karének, újból
2~3 előa elás és a szószéki beszéd van a tárgy-
soron.
:: .A gyülekezeti napok lényegükben il hitélet
ápolása terén nem jelentenek új rendszert,
csupán új módszert az ige hirdetése, közvetí-
tése terén. A hitélet ápolásában gyakorolt hatá-
suk ezidőszerint még nem bírálható el, mert ha-
zai ev. egyházunkban meg új dolog. Annyiban,
hogy az Igét kiviszik a templomból a nép közé
és azt közvetlen módon hirdetik, szándékukat
csak helyeseloi lehet. Bizonyos el vi szempon-
tokat hangsúlyozni kell, amelyek szem előtt
tartása szükséges a céljuk elérhetese szem-
pontjaból.

'. Tudjuk azt, hogy minden bún tudatnak,
nunden megtérésnek alfája és omegája az élő
Istenben való hit. Ha nincs hitem a Szenthá-
r?m~á9' egy Istenben, nem tudok kihez meg-
terni es nem tudok miből megtérni, mert Is-
tenben . való hit nélkül a bún létezésében sem
hihetek. Mert. a bún csakis az Istennel szem-
ben való erkölcsi viszony latban jelentkezik. A
bún szakítás Istennel; a bűn Isten akaratának
áthágása: a bún engedetlenség Istennel szem-
ben, etb. Ha tehát valakit búntudatra akarok
ébreszteni s töredelemre és megtérésre bírni,
elsősorban a hit szükségességét kell hirdetnem.
a hit. világát, lélekben lángra lobbantanom. Hi-
tet azonban se magamnak, se másnak nem
adhatok, az a Szeritlélek műve aki azt 1081-
keruben és míriden ember lelkében az ima és a
kegyelmi eszközök által (Ige és' Szentségek)
munkálja.' Azért "niinden bűnbánat és mecté-

ö
rés első feltétele a hit ápolása, amit a gyüle-
kezeti napok munkásainak sem szabad szem
elől téveszteniök.

Ez alapon a gyülekezeti napok tárgysorát
helyesen ilyennek gondoluáJn.Mineleuek előtt
a hívek közös áhitata a templomban. ének, szó-

széki elmélkedés, ima, áldás, záróének: mind a
Istenről, a benne való hitről szóló tárgykörbél.
Az áhitat után jönnek a csoportonkéntí elő-
adások a tantermekben, felnőtteknél megbeszé-
Iésekkel. Este istentisztelet, de már nem elő-
adásokkal és szavalatokkal. amit. a templomba
vinni nem szabad, mEn't a templom nem elő'
adóterem. se kultúrház, hanem rendes bűn-
bánati istentisztelet gyónással és urvacsorával
az egész gyülekezet részére, amelyen elsősor-
ban a helyi lelkész és az előadó lelkészek, va-
lamint a többi előadók vesznek részt. Ilyen
módon a gyülekezeti nap minden tekintetben
a hit ápolását, a töredelmes bűnbánatot és meg-
térest munkálná és mint gyülekezeti bűnbánati
nap fokozott 'erővel építené a hívek lelkében
és életében Istennek országát e földön, amely.
nek építése az Evangélium Egyházának egyet-
len hivatása.

Nem látom kellőleg átgondoltnak a, gyü-
lekezeti napok megtartásának ez időszerinti
időpontját sem. Ez az ielő a legtöbb helyen
ötletszerű m.ódon van kitúzve. Itt-ott télen tar-
tatnak meg azzal az indokolással : télen jobban
ráérnek az emberek, mint máskor s előadók és
hívek nem egyszer szinte hősies kitartással
kénytelenek a téli kegyetlenül hideg időjárás
viharai val megküzdeni. Elgondolásom szerint,
ha e napokat úgy tekintjük, mint gyülekezeti
bűnbánati napokat, leghelyesebb volna azokat
egységesen a bőjti időben megtartani, amidőn
az Ur Jézus szenvedésének és kereszthalá-
lának emléke mindnyájunkat a bűnbánat, a
megtérés. útján vezérel. -Mayer Nl.

\ Ilyen cím alatt jelent meg vagy két hó-
napja a Pesti Hirlapban egy rövid' híradás
arról, hogy a csépai reformátusok templomot
építenek S' annak alapkőletétele ünnepélyesen
megtörtént. amely szertartásnál a tiszaugi es
a kúuszentmartoni reí. lelkészek szerepeltek.

Hogy 'ezen híradás mögött a csépai evan-
gélikus 'egy ház szomorú sorsa rejtőzik, arra
sen ki sem gondolt.

A csépai evangélikus hívek 1818-tól 1839-
. ig a tiszaföld vári, majd a szentesi evangélikus

anyaegyházhoz tartoznak, mint filia. Az anya-
,egyházak lelkészei - kölcsönös megállapodás
alapján - évenként kétszer jártak ki Csépára,
hogy úrvacsorával egybekötött istentiszteletet
tartsanak. Ez magánházban történt. A keresz-
telésr, esketést, temetést egészen 1858- ig a
csépai róm. kat. plébános végezte az evan-
gélikus hívek között. Ritka esetben előfordult,
hogy az anyaegyházak lelkészei is végeztek
ilyen. funkciókat. Az 1858-iJk év előtti adatok
az evangélikus hívekre vonatkozólag ma is
csak a róm kat. plébánián szerezhetők meg,
ahol az evangélíkusokról külön anyakönyvet
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vezettek. Erre az időre esik több evangélikus
család katholizálása is.

1845-ben a csépai evangélikusok kieszkö-
zölték, hogy a községi közbirtokosság nekik
földterületett adományozott iskola, imaház és
.tanítói lak, valamint temető céljára is kaptak
földet. Ugyanekkor egy buzgó evangélikus
egyhaztag.: Sárközy Ferenc, ezer forintos ala-
pítványt tett az egyház ja vára.

A fenti földterületet azután a hív-ek elcse-
rélték egy házzal és beltelekkel. amely ház
szolgált 'iskola és tanítói lak céljára, s itt tar-
tották istentiszteleteiket is, Ez. az épület 1853-
54 táján már a »Csépai ágostai hitv, evangé-
likus közönség« nevére volt telekkönyvezve.

1858- ban a kat. plébános megtagadta az
evangélikus híveldől a funkciók (keresztelés,
esketés, különösen. temetés) el végzését.

Az evangélikus hívek ekkor egy házzá szer-
vezkedtek. Az egyház anyagi megalapozására
úgy pénzbeli, mint terménybeli bő adományok
jutottak gyűjtés útján az egyháznak. Tanítót
is választottak. Megindult az egyházi élet. A
levita-tanító vég-ezte az iskolai tanítást és az
istentiszteletet, kereszteléseket. temetéseket,
konfirmácíó-oktatást. Az esketeseket az anya-
egyház lelkésze végezte.

Ekkor a kevésszámú reformátusok is be-
léptek az egyházba. Mint az evangélikus- egy-
ház tagjai szerepeltek.

1864-ben azután az egyház a reformátusok
ked véért és kérésére fel vette az »r\go.stai és
helvét hitv, egyesült protestáns egyház« el-
nevezést, de 1ényegileg tovább is evangélikus
jellegű maradt, evangélikus fennhatóság és
igazgatásalatt.

1876-ban az »ágostai hitv. evang. közön-
ség« nevére telekkönyvezett házat és beltellket
elcserélte az egyház egy más házzal és belte-
lekkel és az 1888-89. években ezen azúj
telken, a régii épület lebontása után épített
új épületet, mely magában foglalta a templo-
mot, a tantermet és a tanítói lakot. Ezt az,
új épületet az egyház az »Egyesült pr-otestáns
egyház« nevére rendelte telekkönyvezní. De
itt akadályt képezett, hogya_ régi, elcserélt
épület és beltelek az »ágostai hitv. evangélikus
közönség« nevén volt telekkönyvezve, a szer-
ződő fél is ez a felekezet volt. Akadály volt,
az is, hogy itt az új beltelekre és épületre GeZ
»Egyesült protestáns egyház« nevében már két
felekezet jelentkezett, mint tulajdonjogszerző.
Igy tehát az egyház úgy határozott, hogy az
újonnan szerzett épület. is egyedül az evan-
gélikus egyház nevére telekkönyvezendő, akié
volt a régi (elcserélt) épület is.
" Ez ellen a reformátusok tíltakoztak, egyéb

vélt sérelmeket is felsorakoztattak. holott az
egyház fenntartásához csupán a párbérrel já-
rultak hozzá.

Hogy az egyház belső békéje fel ne ne
boruljon, hogy a református rész az egyháztól
el ne szakadjon, az egyház - hivatkozva a
.szerződésr - - »a békesség kedvéért« úgy ha-

tározott, hogy az új templomépület ésbelte-,
lek az »Egyesült protestáns egyház« nevére
telekköny veztessék.

Igy lett az eredetileg evangélikus vagyon
az egyesült protestáns egyház vagyonáva.

Ugyanekkor az evangélikusok a békesség
kedvéért még azt az áldozatot is meghozták,
hogy vasárnaponként. felváltva egyszer evan-.
gélikus énekeskönyvböl, másszor a református
zsoltárokból énekeltek az istentisztelet alkat-
mával és a református kontírmandusokat is
ref', tankönyv (Ágenda) szerint tanította az
evangélikus levita-tanító, aki különben minden
istentiszteletet vezetett és a prédíkációt felol-
vasta. Sőt még azt is elhatározta az egyház,
hogy a tanítói állás megüresedése esetéri a· ta-
nítói állást felváltva, egyszer evangélikus, más-
szor református vallású tanítóval tölti be, erre
azonban nem. került sor.

Az 1911. évben elhalálozott özv. Pekarik
Lajosné, született Pekarik Rozália, anyja után
református vallású,' de az evangélikusokkal
egyetértő asszony, ki egész, reá ma-
radt vagyonát evangélikus vallású férjétől
és ennek őseitől örökölte..s aki - valószínúleg,
hogy boldogult férje kívánságára is, - min-
den ingó és ingatlan vagyonát még 1907-ben
kelt végrendeletében a osépaí »egyesült pro-
testáns egyházra« hagyományozta.. oly kikö-
téssel azonban, »hogyha valamikor a két val-
lási felekezet szét válnék - ami fenyegető volt
- ugy az egész hagyományozott vagyon ki-
zárólag az ágostai hitv. evangélikus részt il-
lesse meg«. Végrendeletileg arról i intézke-
dett, hogy »földjeinek első é-vi jövedelméből
a templomba orgona szeréztessék be« - ami
egy pedálos harmónium megvételévei még
1913-ban meg is történt. A hagyományozott
vagyon 20 kat. hold szántóf,öldből,' két. szőlő-
ből, három házból, beltelekből és nagybecsű
ingóvagyonból, lábas és szárnyas jószágból ál-
lott. Ezt a vagyont az egyház csaknem mind'
eladcgatta, a pénzt. 18.500 korona értékű ha-
díkölcsönbe fektette, Nem maradt a vagyonból
más, mint egy 5 és fél hold és egy 4 és fél
hold terjedelmű szántó. .

Közben azonban már 1880-tól kezdődőleg
megindult az egyház kebelében egy mozgalom,
hogy az egyház zakadjon el a szentesi evan-
gélikus egyháztól és csatlakozzék a közeli· (4
km.) tíszasasi református egyházhoz. Mert akar
Szentes, akár 'I'iszatöldvár nagyon távol es-'
nek (36-40 km.). Több ízben is történt ilyen
értelmű határozat, de a dolog nem valósult
meg egészen 1926-ig. .

A lévita-tanító még az előző évben, 1925-
ben, harminc évi működés után nyugalomba
vonult, de az. istentisztelet vezetését -és a hit-
oktatást 'ei!fYideig még ellátta. A tanulők lét-
számának csekély volta miatt az állam a ta-
nítói államsegélyt megvonta. Az elszakadási
mozgalom most új erőre kapott.. A reformá-
tusok - mellőzve az evangélikus egyházi ha-
tóságot - az elszakadás érdekében a saját



254. oldal. EVANGÉLIKUS ÉLET 1937. augusztus 22.

püspökükhöz fordultak támogatásért, aki ki is
küldte a 'tiszasasí ref. lelkészt a csépai egyesült.
protestáns egyházba, holott ez evangélikus ha-
tóság és igazgatás alatt állott. A kiküldött ref.
lelkész közreműködésével és jelenlétében az
egyház túlnyomó többséggel kimondotta a ha-
tározatot, hogy az fegyház elszakad a szentesi
evangélikus egyháztól érs csatlakozik a tisza-
sasi ref .egyházhoz. Ez történt 1927 január
16-án.

Az evangélikus egyházi hatóság erről tu-
domást szerezvén, a szakadás lehető megaka-
dályozása végett 1927 február 20-án az evan-
gélikus hívekikel megalakította az evangélikus
mísszióí egyházat, kímondva, hogy az egyház
kezdettől fogva mindig evangélikus fennható-
ság 'és ígazgatás alatt állott és áll még ma is,
hogy az egyházi vagyon evangélikus eredetű
és kimondottan evangélikus célra volt adva,
illetve hagyományozva, s így az egyház evan-
gélikus jellege elvitathatatlan; a vagyon csak
az evangélikus részt illetheti meg, de azért
az egyház a reformátusokat továbbra is szíve-
ren Iátja kebelében.

Az evangélikus hívek ugyan kijelentettek,
hogy ők' a kiJküldendő misszióí lelkésznek nem'
adhatnak többet, mint amennyit a volt levita-
tanító kapott egyházi forrásból, de azon bíz-
tatás és félig-meddig igéret alapján, hogy 'majd
lesz államsegély, mísszíóí segély, 'állandó évi
segély, gyámintézéti és egyéb segély, megala-
kították az evangélikus mlsszíóí egyházat. Mon-
dani sem kell, hogy - eltekintve az időnkénti
segélyekföl - a segélyek elmaradtak, s az
egyház magára maradt.

Ámde a reformátusok hallani sem akartak
a visszatérésről, sőt az egyházi vagyon Iele-
részéhez fűzött vagyonjogukról sem. mondtak
le, az evangélikus egyházi hatósággal még
csak' tárgyalás ba sem bocsátkoztak, vagyon-
jogi követelésüket per útján érvényesítették, -
minthogy közben a két egyházi hatóság kö-
zött a megegyezésre vonatkozó kísérletek -
- a két mereven ellentétes érs kiegyenIíthe-
tetlen álláspont miatt meghiusultak.

Igy került a vagyonjogi ügy peres útra.
Előbb a törvényszékhez, majd a közígazgatásí
hatósághoz, melynek legfelsőbb fóruma, a val-
lás- . és közoktatásügyi, miniszter nevében lés
megbízásából Tasnádi Nagy András államtitkár
a négy évig húzódó perben olyan döntést ho-
zott, . hogy a esépai evangélikus missziói egy-
ház fizessen ki a csépaí református leányegy -
háznak (az egyházból kivált ref. hívek ebben:
tömörültek) kártérítés fejében 3550pengőt. .

Hogya csépaí evangélikus egyház ennek
eleget tehessen, el kellett adnia a hagyatékból
még fennmaradt 4 és fél kat. hold terjedelmú
földet, .s így az evangélikus egyháznak. a ta-
nítói földön kívül (mely 1 és háromnegyed kat.
hold) csak egYi darab 5 és fél hold terjedelmű
szántóföldje maradt az egyház fenntartására.

De .a miniszteri döntésnek eleget tett,' a

Figveló.

3550 pengót kifizette a reformátusoknak. Eb-
ből a pénzből épül - más anyagi források'
mellett - az új református temploma Tisza-
zugban.

Csák,

1\ »Szív« ujság, a jezsuiták lapja »Az üd-
vösség biztos útja« címen eleveníti fel Szait,z
Leónak »Igaz magyar« című és az 1700-as
évek végén megjelenő folyóiratából Szirmai
Lá:szló alispánnak esetét. EZ; a Szírmai állító-
lag evangélikus volt és - több-ek között -
azért lett katolikussá, mert mint a felette elmon-
dott gyászbeszéd összefoglalja :

»... hallotta mind az. Augusztabélí, mind
a Helvétziabeli Confessiókon levöktől,
hogya' Pápista is üdvözülhet. a' maga'
Confessiójában, hallotta pedog a' Római
Hiten levőktől, hogy senki e218n Hitell
kívül nem üdvözülhet: mert csak egYi
.az üdvösséget adandó hit: azért ekképen
okoskedott magában: mind az Augusz-
tanusz, mind a Helvetus, mind a' Ro-
manus abban meg-edgyeznek, hogy a
Római Hitben lehet üdvözülni. Annak
pedig ellent mond a; , Római Katolikus,
hogyaz Augusztanusz, vagy Helvetusz a'
maga' vallásában üdvösségér el-érhesse:
bátrabb tehát nékem azon úton j árríöm,
mellyel mindik mongya, hogy üdvössége-
met elérhetem ; és így az Augusztana
Vallástól butsut vévén, Római Katholi-
kussá lett, hóltig is nagy hűséggel meg-
maradott«.

Valóban el kell ismernünk, hogy szellemes-
okoskodás ez, s pláne az, ha nem a kanonoktél
származik, hanem magától Szirmaitól. Igaz az
is, hogy. jól bele illik a jez.suitáJk néplapjába.
amelyben remekül értenek a csalaííntaságok
csomagoláeához. Osakhogy amikor mi valljuk,
hogy. nincs egyházhoz, vagy emberi ítélethez
kötve az üdvösség, akkor ezt nem a libera-
lizmus mondatja velünk: »kiki üdvözüljön a.
maga módján«, és nemi is a kétkedés a saját
ígazunkban : »hátha másnakfs igaza van«,. ha-
nem maga az evangelium: »nincsen senkiben
másban' üdvösség«. .. Bizony ami üdvössé-
günk egészen és mindenestül a Jézus Krisztus-
tól 'függ. Egyedül Őbenn-e van nekünk bizo-
dalmunk az Istenhezcaki üdvösségnek és kár-
hozatnak fenséges Ura és egyház nem garan-
tálhatja a 'mennyországot senki fiánwk. Csak'
az az egyetlen dolog a döntő, hogyan tarto-
zunk mi Krísztushoz. Az az egyház igaz egy-
ház, ahol lemondanak az »egyedülüdvözttés«
birtokáról. mindent egyedül Őreá. bíznak és-.
tisztán és igazán: hirdetik ast az Igét, mely ki-
zár minden emberi véleményt és egyházi hoz-
zájárulást az üdvösség kérdésében. Lehet, hogy;
erre az igazságra eljuttat a Szentlélek kateli-
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kusokat is, miut ahogy Luthert is eljuttatta
Ilven esetben »Római Hiten lévö« is üdvözül-
het (evangéltumi: - evangélikus módra). És
lehet, sajnos, hogy evangélikusok katolikus
módra élnek és bíznak emberi véleményben.
saját ítéletben, vagy éppen az egyház köz-
benjárá ában. Ezek fognak miközülünk elvesz-
ni. Bizony iJaz, amit Szirmai mond : »Bátrabb
nékem azon az úton járnom, mellyen mindik
mondgya, hogy üdvösségemet elérhetem : és így
az Auguszta.na Vallástól butsut vett«. Nagy,
nagy »bátorság« kell ahhoz, hogy az ember
emberek véleményére bízza az üdvösségér. El-
hagyni az Isten kijelentett Evangéliumát, S
»bnzgó tisztelőjéve válni Máriának«, (a cikk
szerint Szirrnai az lett.) való ban haláltmegvető
bátorság. . . Dyl.
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(Róni. 3:21-31.
Minden kegyelem, amit u.z ember Istentől kap.

A,zélei ezer apró ajándékától kezdoe; egészen a Leg-
nagypbbig, G{!: ü.uvösségig, a niegig(1zulcísig. Az egyik.
felismeri, a másik ném, a,z egyik a kicsit meglátja,
tie a legoogyobb kegyelmi ajándék elől elrejti arcát,
a másik elfoga~dja. és boldog vele.

Minden ingye';1 van, amit lsten ad. AjZ élet apró
aiándékátát keedue a megiga.zulásig. Soha senki,
semmiféle »seeni«azt meg-nem szolqálhatta, elegendő
vagy fölös számú iocselekedeteoel. Nem is kapja
meg, senki, aki oly(llUUlk tekinti, mini: a!z emberi
munka jutalmát, és azt hiszi, /2'ogy ha másként nem,
hái peres úton be lehet hajtani; mert nem lehet ki-
érdemelni, meqszolqálni. .

Minden hitből és hit által és hitben van, amit
az ember kap Istentől. Abból (1 végtelen gyermeki
odaadásbot, amiben boldogan borui le lsten előtt II
hivő és azt mortdja: tied va.gyok! A végtelen gyer-
meki hit ártal, amivel felte,lfint a keresztre, a Meg-
[eseitettre, »kit az Lsten eleve rendelt engeszt[e"f.ö
(Í~o;zatul, hit áttol, hogy' megmutassa az 6 igazsá-
gát ae előbb elkövetett bűnöknek elnézése miati«.
Abban a végtelen boldogságban, hogy megvdltott
az Ur és [etnézhetek, múló idők es rohana sorsok
felett, Istenemre, aki megiga.zít mindrujáiunkat, hit
úttal, ingyen, kegyelemből.

- Dr. Domján Elek beiktatása. A tiszai egy-
házkerület elnöksége I. hó 17-ére Miskolcra értekez-
letet hívott össze, amelyen Dr. Domján Elek püspök
is megjelent. Az értekezleten véglegesen kitűzték
szeptember 7-ére Debrecenbe Dómján Elek püspöki
beiktatasát kerületi díszközgyűlés keretében. Az egy-
házkerületi értekezlet D. Raffay Sándor budapesti
püspököt kéri fel a beiktatási aktus végzésére. A
beiktató rendkivüli közgyűlésen Lichtenstein 'László
elnököl, míg a beiktatott püspököt a kerület nevében
Zsedényi Béla egyházkerűletí főjegyző üdvözli.

- II dunáninneni ágo hitv.evangélikus egyház-
kerület szeprember hó 'Z-án Tatatóvároson rendes
évi közgyűJ.ését tartja. Augusztus 31-én és szeptern-
ber l-én az egyházkerületi bizottsági és gyámintézeti
ülések lesznek, közöttük szept. l-én délután a tan-
ügyi és a kerületi lelkészi értekezlet, valamint a ke-
rületi közgyűlés előértekezlete. Előértekezlet után
61/2 órakor Dr. Antal Géza ref, püspök 'szülöházán
elhelyezett emléktábla megkoszorúzása. . este 7 órakor_
a Gyá~intéze~ Istentisztelete és közgyűlése az ima-

teremben. Az egyházkerületi közgyűlés szept. 2-án
délelőtt 9 órakor kezdődik a községháza közgyülésí
termében. f

- II csanád-csongrádi egyházmegye kezgyűlése
!-iódmezővásárhelyen volt. Dr. Polner Odön legidősebb
egyházközségi felügyelő elnökölt, aki megnyitójában
a zsinat munkáját ismertette. Egyed Aladár esperes
évi jelentésében az eperjesi vértanuk 250 éves év-
fordulójáról emlékezett meg, majd arra mutatott reá,
hogya szociális problémák istentelen megoldása
egészen újszerű, orosz terheltségből támadt barbár
vandalizmusa az emberi szellemnek. Az egyház-
megyében végzett belmissziói, szórványrnunkáról é.<:
hitoktatásról részint az alesperes, részint külön re-
f'erensek számoltak be alapos részletességgel. Egyed
Aladár esperes ezután ismertette négy évi esperesi
működésének főbb vonásáit, s miután megállapította.
'hogy az erős katoIikus akció nyomása alatt élő.
120.000 római katolikus között szétszóródott szegedi
evangélikus hívek gondozása teljes munkaerejét ki-
vánják meg s továbbá úgy érzi, hogy .az Isten
által reá rótt feladatot az 'egyházmegyében ',elvég'ezte
és több olyan ifjú lelkésztársa van, akit az egyház-
megye vezetésére - alkalmasnak talált, esperesi tiszt-
ségéről lemondott. Elhatározását, - amelyet írásban
már az egyházmegyei közgyűlés előtt közölt Iugy
az ezyházkerület elnökségével, mint az 'egyházmegye
vezetőségévei és lelkészeível - az egyházmegyei
közgyűlés kérésére sem volt hajlandó rriegváltoztatni
s így lemondását az egyházmegyei közgyűlés sajná-
lattal vette tudomásul. Egyed' Aladárt, eredményekben
gazdag munkásságának elísmeréséül tb. esperessé
választotta, az új ' esperesre beadandó szavazatok ha-
táridejét szeptember harmincadikában állapitottameg
s az új esperes beiktatásáig Egyed Aladárt az egy-
házmegye vezetésére felkérte. '

I

- II békési egyházmegye augusztus 10-én tartotta
évi rendes közgyűlését Mezőtúron Kovács Andor
esperes és Dr. Lányi Márton egyházmegyei felügyel.ő
elnökléséveI. A közgyűlést megelőző napon a bi-
zottságok készítették elő a közgyűlés munkarendjét.
1\:. mezőtúri városháza közgyűlési termét teljesen
megtöltötték az érdeklődök, akik a közgyűlés mínden
tárgya iránt őszinte érdeklődést és önzetlen jóaka-
ratot tanusítottak. - A közgyűlést megelőző gyám-
intézeti istentiszteletet Ruttkay-Miklián Géza sz en-
tetornyai lelkész tartotta.
. -Esperesválasztás. A pestmegyei közép-egyház-

megye esperesévé Wolf Laj os· eeglédi lelkészt vá-
Iasztották meg. .

- Lelkészválasztás. A csővári egyházközség ,egy-
hangúlág- ifj. Keila Gusztávot, az íharosberényí 'egy-
házközség Fuchs Pált választotta ilelkészéül.

-- Házasság. Mikler Gusztáv Sámuel lelkész és
Villányi Ilona augusztus 17-én tartoUákesküvőjüket
a csillaghegyi írnaházban. • .

- Killföldi ösztöndíj. A berlini Collegtum Hug-
garicurnba 1937-38. tanévre egész évi állami ösztön-
díjat nyert Kemény Péter budapesti segédlelkész;
svéd állami ösztöndíjat pedig Kendeh-Kirchknopf
György ceglédi segédlelkész. \

- Halálozások. KJ1J1,tp H enrik, a szegedi kerületi
börtön prot. lelkésze életének 57. évébenn, Szegeden
aug. B-án visszaadta lelkét Teremtöjének.

Wichmann Ede, a várbeIi 'elemi iskola ny. igaz-
gatója folyó hó 10-én, életének 76-ik évében el-
hunyt.

- llz Országos Refo-rmátus Lelkészegyesület aug.
28-án tartj a évi közgyűlését Székesfehérváron ..

-- Kapi-Králik Jenő: Hol vagy, István király ...
cimű új nagyzenekari kompozicióját a Budapesti
Hangverseny. Zenekar augusztus 20-á:n., az istvánnapi
ünnepi hangversenyen mutatta be Rajter Lajos ve-
zényletével a studióban. A régi magyar: egyházi éne-
ket feldolgozó új magyar kompozicíó . iránt nagy

- figyelem és érdeklődés nyilvánult meg.


