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"VA'N-E
. Ezzel <1 címme} olvastam két .hét eLőtt

egy cikket egyi.!leegyházi ujságunkban és azóta
ez a kérdés, nem hagy nyugodni. Olykor iga-
zat adok a cikkírónak, hogy van még és tra
lehet találni, máskor pedig hajlandó vagyok
arra a ,megá.llapítasra jutni, hogy még sincs
es nem nevezhető az jóságnak mégsem, amit
néha-néha tapasztálunk. Természetes, hQgy ka-
rácsony közeledésének idején ez a kérdés nap-
nap mellett foglalköztaí. míndenkít és azt hi-
szem, hogy: mindenki ugyanígy' ingadozik a
feleletben aszerint, hogy az egymásután jövő
ádventi napok mit hoznak: jószívek, vagy 161·
fásult szí vek megnyíl vánulasait?" .

_ A jóság nem egyes cselekedetekben nyil-
vánul. Nem az a vallásos ember, aki hetenként
pontosan megjelenik a templomban és -ezen
az egy napon megadja Istennek azt, ami aZl
Istené, - éppen így nem abban az emberben
van jóság, aki idönként valamí olyat cselekszik,
amit saját maga jócselekedetnek érez, A jó-
ságnak éppen úgy állandó érzésnek kell lenni
~7" ember életében, mint a hitnek. SŐ'!l ez a kettő
elválaszthatatlanul egybe is tartozik, Nem is
élhet egymás nélkül, Amikor hívő emberről
gondolkozom, akkor mindjárt jósagos érzésű,
önzetlenségért önmagában is küzdő emberre
gondolok éppen. úgy, mint ahogy ú.' n. »jó«
embert mindig úgy képzelek, hogy az hívő em-
ber iS.De mind a kettőben részezérint lehet-
nek csupán a hit is és ~ jóság is' Mind 111
kettő kegyelmi ajándék. Mind a' kettő> gyarló
emberben, küzdelmek Iközöttbotla.dozó ember-
ben van. Két drága testvér ez, mely, engem

JósÁG?
1e'étf,elől próbál támogatn! és, egyenes. úton
tartani, kinek tehetnék szemrehányást, ha nem
hallgatnék kétfelől hangzó bíztatásokra. mint
egyedül önmagamnak? ..

Mai világunkban folyton halkul mind a
kettőnek a szava. Mekkora veszedelme ez éle-
tünknek! Köröskörül folyton hangosabb minden
ellensége a békességes, összetartozó, egym:ást
megbecsülö, küzdeni és áldozni tudó erőknek
És ha mindig gyengébben halljuk a. bíztató,
a hitre és a jóságra, a tiszta szeretetre ösztönzö
szavakat és mindig jobban megkeményedünk
belső önmagunkban, tőlünk sem fog kiáradni,
de nekünk sem fog jutni mindezeknek áldásaiból.

Van azonban valami. ami mégis felbá-
torít es nem engedi meg, hogy erre a felvetett
kérdésre nem-mel merjek felelni é ez az, hogy;
mindegyikünkben csak mustármagnyí van min-
den olyan jóból es szépből, amivel büszkélkedni
szeretünk. Ez a picinyke volta azonban ma-
gában 'hordozza a növekedésnek a lehetőséget
is. Nemcsak ellenséges erők támadnak ellene,
nemcsak magarn is meg-rnegakasztom növeke-
dését, de mert Isten kegyelméből való, bele,
van rejtve a megmaradásnak es, a megnöveke-
désnek az ereje isi. Azt szerotném felelni a
cikkírónak, hogy van jóság éppen úgy, mint
ahogy van hit is még mindig ebben a vílág-
ban, a fásuló szívekben, csak mélyen van.
Mennél jobban kiszabadít juk, annál jobban fog
növekedni és boldogítani. Ádvent napjai és
szent karácsony alkalmat kínálnak arra, hogy:
napvilágra hozzuk őket, megint osralk Isten
kegyelméből.
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Felhívás' .
a .Haza templomának" építé-
sére és magyar istentisztelet

tartására. (1835. évből.)
- A pesti evangélikus egyház történetének,

egyik érdekes emléke. -

Az Ágostai;. Valláeu. Euanqelicu« Magya-
roknak ezen Honunk Középponti Fő Várrosában
régi éhajtások vala, az itt fennálló Gyülekezet-
nek eleitől bévett elrendeltetése szerént, Szent
Vallások vigasztaló 's épületes tanitásait, Any-
n,yai Nyelvükön hallani, 's gyakoroltatni, de
eeen édes reménysé{jjök még ediUg tökélletes'
tellye:sedésben nem jöh:etett, részint azért:
hogya' szám os Német és tót nyelvü hitsor-
sosink ebbéli szükségét pótolni kelletoén, a'
Köz-pénztár elégtellenné lett a' Nemzeti méltó-
eáqhoe erányozott, rendezerinti Magyar Isteni
tisztelétnek tartását eszközölni; részerini pedig
azért, mivel a' Magyar felekezet a' gyakor-
latban lévő többi nyelve,ket is érioén, fele-
barátai vallásos szükségeiknek pótolisát, a».
önnön ezeretet jélretételéoel is, örömmel se-
gitette ésaz Isteni tissteletnelc Magyar Nyel-
ven ritkábban lehetett tartását, eltürte. De a'
Nemset méliásáqa; sőt a/ más nyelvü hitsor-
sosainknalc is javok, '& kivált Maradékaik-
nak; elsrmeneielek, azt kivánvá1i;"hogy é Ma.-
gyar hazában, 's annak ezen Középponti F1ő
Városában, ,a' mi vdllrísunki hivek is, valahára
a' rendszerin ti Isteni tiszteletet Magyar nyel-
ven .hallhassák, 's e( részben is hátra tétettek-
nek )8 buzgótalanoknak le.nni ne láttassanak,
- ezen: szent czéiunk elérésére pedig, a' péne-
tár fogyatktozása miati, eléqtelenek lévén, fel-
szóllítanak minden Karban és helyzetben lévő
hasaiiakat, mind itteni, mind máshoni hitiink
sorsosait, 's a' Nemzetiség seeretete által egy-
máshoz vonzó [elebaráiainkat, hogy egy rendes
és rendszerénti Isteni tisztelétet 's valláeheli
~zertartás'okat Magyar nyelv.en .oéqbe vihető
harmadik Predikátornak tartásában, minke:t
~lő seg.iteni és gyamolifani méltóztatnának;
- 111,élt 6 [oniolora vévén' azt, hogy ezen itteni
templom, sok okoknál fogva, vallisunk sorso-
saira nézve Haza Templomának tekintethe-
tik. és igy köz és 1'endkivüli gyámolitá.sra is
seárnot tarthat, mert .ugyan is ezen Templom
'(l.em iswpán. Pest Városi, hanem I{özér""nnti
li.elyhe-zetire, a' 'Kereskedés virá.gz,ás,ira, 0,,' Fő
Rormány 's Itélő Székek itt létezésére, 'e a'
iudománuolc Egyeteme tekintetére nézve, -
hová. a' haeaiialc mint tanulók, törvényt gya~
korlék, Oroosolc; Kaionálc, .Kereskedők, 's min-
den má.sbetsüle.tes.élet nemét üzők, öszve
gyiilekf3znek,. éneken. áli:al mulainalc, a' Ma-
gy,ar Hon. Ií.öz Templomának méltán tartat-
hatik. .' . "

. Az ,eszt,fJndőrnltenti ajánlat [edeeheti. ugy.a.n'
jelenleg': a', h!ijiÍtnyt;. '8 pá.tolhatja. a.' harmadik.

Pal! . f~zf!(lé.se/s?ükség~t; r': ,/te 1J1!ivel~z, /"L

- változékonyság~ miatt, ,1.alDjz~ta~nq}J;,
rzt.lgyon altíja lenne ,1Vetvé»~/Z'Ve)u.-z-eti~buz?J.ó,
sáqunk. pedig" mirlte!JJj Jc.&n§fierilj}l),g'1.eJ~nürí-
ket, h'ogy a' núdón egfs·z/ JI-on3!-'J),Ie-lJéÍn~_]áki,
a' ki Hazáját [ennséqes:". s.ze1í3l ....on-tb-ol, 'YllJ,nt
illik· tekinti, - a/ nyelv. gyarápitá-8tÍn-J1)kép]},
munk:álódrni.a, leg'főbb kötelességév;ek----t:a?'lJa;
mi is, a' kik Városunk szerenisés li-elyhe-ze::~
tére. nézve, Há,zánk,legtöb'Q, 's 7egfőbb javaiva).,.

, 's kedoezéseioel- -méltá.n _dtitsekedhetünk, -
'Nemzetiségiinle' meg állapitasán. 's előlmozdí-
tásán való törekedésünkben, ne tsak Iuüra ne
maradjunk, sőt legelől járjunk, - nem Ícétel-
kedik az, Elcklesia: hog,y Nemzetünk lelkes

. Magym:jai., --'s Vallásunk buzgó tisztelői,
inkább akar kész pénzül, - akar pedig' ezen

. Levél alám-ása következésében, kiadandó J{ö-
ieleeoénueikben, állandó Kamatolá [usuiust=al-
leoini ne igyekezenek, e, következő biztosit6
feltételek alatt: •

1.ször Iiogy aláirások tökéllete-s Kötele-
eés ierméseetéoel birjon, ·mihely.est rendes Ma-
m/ar Pr-édikátor, a' rendseerinti; 's a'végre.
kijegyzendő ídőkben,az Isteni tiszteletet el
kezdi, és igy

2.szor Hogya' Magy'ar Isteni tisztelet
nem némellukori. hanem, rendszerinti legyen.

3.szor Az alá, irti Summa nem más tzélra,
hanem egyedül a' M,agyar Isteni tisztelet elő
eeqélésére forditac8sék; ellenkeeő-esetre.uu: .a.lá.-'
irás Kiitelezé ereje megszünjörz,. .."

.: .'"Költ Pesten, Május 16án 1836. v-, '

GOMORY KÁROLJ. SOHEDIUS LAJOS'
A Buda Pesti Aqost. Kir. Taauüsos, a' Buda-

Vall. evang. gyülekezet' .Pesti Ág. Vall. Eva.ng.
Fő -Gondoiselóje Gyülekezet' Inspectora ..

RAIOS SAMUEL
a Buda Pesti Aqosi. Vall.

Evang'. Gyülekezet' Al-Lnspectora

,Újabb adatok M. Hegyfalusi
György életéhez e ,

f. A kartársak itelete. Nejeés barátai.

Lapunk f. évi 27-32. számaiban írtam meg' Hegy-
falusi életrajzát. Utólag Horváth Miklós györi' v.
levéltáros úrtól igen fontos adatokat kaptam, me-
lyekkel cikkemet ki kell egészttenern.

A gömöri lelkészek' és tanítók 1845.' évi ernlék-
iratukban úgy tüntették fel Hegyfalusit. a várfog-
ságra ítélt rozsnyói lelkészt, mint a kyriarehía áldo-
zatát. De hogy neki .nagy erkölcsi ltibáti. ds voitak.
azt nem csak a jeles Missovi'tz Mihály"rektor .állí-.
totta, hanern Rezik János eperjesi igaigatónak Gym-
nasiologia című rriunkájában. is a későbbi szerkesztö
Matthaeídes Sámuel igazgató, aki H.egyfa11.!si~ ~,s'
merte, ezt a. megjegyzést teszi: »Természeténél fogva.

'\ ' (,. !, ..' 1 "J
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inkább katonának, mint lelkipásztornak kellett volna
lennie. Az általa elkövetett botrányok és gyakori
kihágások miatt (propter scan dala data et excessus
frequentes) rozsnyói lelkészi hivatalából elmózditot-
ták és Árva várában töltendő. fogságra ítélték.«

Torkos András 1723-ban, midőn Matthaeideseper-
jesi igazgató a volt rgyörí tanárokat tudakolta tőle,
Hegyfalusira nézve 'ezt válaszolta neki: »H. Gy. a
rektori címmel felékesítve a győri iskolákat még
nagyobb hírűekké tette, dc segedtanár (conrector)
még sem volt mellette.« Erkölcsi hibáit nem akarta
említeni, pedig jól ismerte.

Hegyfalusi igazgatót és a györi iskola magas
színvonalát mások is dícsérték. Báró Szeleczky Már-
ton kir. táblaí bíró a veszélyben forgó györi pro-
testáns egyházak kérelmére Pesten 1746-ban írt le-
velében tanusítja: »Midőn az 1695-1,697. években
az ágostai hitvallásúak györi ískoláíban tanulmányai-
mat végeztem, akkor ott mindazokat a tudományokat,
melyek akár a latin nyelv ismeretére és művelésére
szolgálnak, akár pedig az értelem fejlesztésére és
az emberi életre szükségesek, s amelyek közönsége-
sen logika és ethika néven fordulnak elő és színt-
úgy a történelmet, földrajzot, katechetikát és theole-
giát előadták és tanították; és én magam is ugyanott
a rhetorikát, logikát ésethikát tanultam Hegyfalusi
nevü igazgatónak, vezetése alatt.«

Ez az előkelő bérö.és táblai bíró is' .tehát, .mint
egykori györi diák jó, 'bizonyítványt állított ki Hegy-
falusiról. Nem, is a 'tanításával volt baj, hanem az
erkölcsi életévelv-Ezt vádolták meg a győri jezsui-
ták is Hegyfalusi vitairatának széljegyzeteiben. midön
a tübingeni cukrásznéval való, viszonyát vetették sze-
mére, 'emiatt ítélték el Rozsnyón s emiatt fosztották
meg esperesi hivatalától is R!emenesal\án.

A györi evang. anyakönyvek szerint Hegyfalusi
169}. aug. 15-től 1695". okt. 6-ig hétszer volt győri
polgárok gyermekeinek keresztapja. Tehát már leg-
alább is 1693 óta ott volt és a győri .hívek mmt
tanárt és keresztszülőt megbecsülték. A győri rek-
torok és káplánek (diakónusok) rendszerint ott szok-
tak nősülni. De Hegyfalusi Győrben még legényem-
ber maradt. Az anyakönyvek sehol sem emiítik mel-
Iette felesége nevét, mint ez szokásos volt. -Igy
valószínűleg már csak mínt rendes lelkész nősült
meg Nagyvázsonyban 1696 körül. Sokáig nem tud-
tuk, ki lehetett ez a szerencsétlen papné, ki az ér-
zékiségbe el-eltévelyedett férjével az ilyen életet
megosztotta. 'Néhai Tóth Gyula vázsonyí, esperes
már negyven évelőtt kutatta az anyakönyveket.
De csak most legutóbb Orbán Lajos. fiatal kollé-
gánknak .sikerült a szegény nőnek legalább a nevét
megtalálni. Petö Erzsébet volt ez. Származását nem
ismerjük .. Gersei P,etheő Margit Szécsényben a 17.
században' Telekesi Török Jánes buzgó patrónusnak
volt a hitvese. Gersei Petheő György Rábakovácsiban
volt bírtokos. Szentjakabi Pető János és 'neje Ivánczi
Zsófia Rabahídvégen laktak. Pető Balázs, Ferenc
és István Koltán voltak egyházunk tagj ai. Pető Balázs,
mint dékán vesztette el Koltán 1633-ban a kelyhet.
Ezek valamelyikének ivadéka lehetett Hegyfalusi
neje is. ,

A többszöri megaláttafás 'után Js Hegyfalusinak
mindig maradtak,'-íó~ba.átai, -akik - megbocsátottak

neki. 'Győrött Botka György, Enessei István várör-
ségi alhadnagy és. neje Vépy Ilona', Sorok György,
a Kovács, Nagy és Szabó családok hívták meg!
1695-ben keresztszülőnek többnyire Lővei Balázs lel-
kész és neje társaságában. Aáchs Dániel, (id. Mihály
fia) nemescsói birtokos és neje, Szálai Éva 1713-ban
mint esperest Devecserböl hívták meg komának. A
mencshelyí anyakönyv szerint Sági Mihály és Filep
Erzsébet szülők Judit nevű lányának 171S-ban Hegy-
falusi. akkori meneshelyí lelkész és neje voltak a
keresztszülei. Nagyvázsonyban 1718-ban Szalai György
birtokosnak voltak a komáik s ezután többször is
szerepelnek itt, mint keresztszülők. Sólyom G-ergely
gyermekének keresztelőjekor 1726-ban van Hegyfa-
lusinénak a családi neve is, Pető Erzsébet, beiegyezve.

Orbán Lajos közölte velem, hogy Hegyfalusí
halálának bejegyzésébene szavak után: »Díe 5. Jan.
1730. Kettős Tiszt. M. Hegyfalusi György e világból bol-
dogul kimult és eltemettetette - mégi e sokat mondó,
szavak is olvashatók :»A többiről nem emlékezünk,
hanem ... «. Az anyakönyvi bejegyző azt gondolhatta,
hanem Isten irgalmába a!jánljuk, vagy Isten ítéle-
tére bízzuk. Ezt a megjegyzést a .temetésre össze-
gyűlt lelkészek (Gyurcsek János kapolcsi" Járfás
András mencshelyí), de . legbizonyosabban Szentgrétí
Mihály dörgicsei lelkész írhatta az, anyakönyvbe,
ki 'előbb tanító volt Hegyfalusi mellett Vázsonyban.
Ennek utolsó évéíben 1726-29-ben, a j,eles Szenicei
Bárány György, a magyar .Francke.. volt 'll szorn-
szédja Dörgícsén és nincs rá adat, hogy .ez a szigorú
pietista "lI,legtagadta volna barátságát HegyfalusitóI.
Míndketterí tudós teológusok voltak és már Győrből
ismerősök. ,., _

Képzett ember volt Szentgrótí is, az új dörgieset
pap, Szenicei Bárány 1729-ben' Dörgícséről vissza-
térvén Sárszentlőrincre, innen 1731-ben tudományos
levelezést kezdett Szentgrótival arról a, kérdésről.
vajjon szükségböl az esperes Ls avathat-e fel lel-
készeket? Dunántúlnak ekkor t. í, 70 év-en át nem
volt püspöke. De vitátkoztak más kérdésekről is,
például: összeesketheti-e az evang. lelkész jó,lelki-
ismerettel a vegyes házasokat? Es belevontak más
lelkészeket is a vitába. Torkos András ekkor Bárány
ellen »mérges elenchusra ís fakadott«, Győrött Torkos
teremtett maga körül egyházirodalrnd központot, Bá-
rány és Hegyfalusi pedig a Balaton mellékén. A
tudomány és pietizmus rnellett azután a test kíván-
ságairól sem feledkeztek meg. Bárány (ekkor már
Szent1őrincről) igen szepen köszönte meg Szent-
grótinak a hordó bort, akármi f~jében küldötte is
Dörgícséről. »Már ugyan csak kívántam a Balaton
mellé ki bort, de soha költségtelenebb nem lehettem,
mint most, hogy gyermekeim is szaporodnak, ne-
velkednek s mind többről ,több költséget szeréz-
nek; a Dictcrnos könyv is megvont, három eszten "
deig való fizetésemet bele ölvén.« ,(Multi Librí .et
Liberi. De a Kék Kereszt és Józanság nem hivatkez-
hatík.:a nagy pietistára. Payr, Ehtört. Eml. 3.55. 1.)

Hegyfalusinak .barátait, szomszédait, .munkatár-
sait' és patrónusaít megismervén, érthetőnek találjuk.
hogy a tizenöt évelőtt elmozdított esperesnek vas-
tag imakönyve, a Százlevelű Rózsa,' hogyan jelen-
hetett meg még a halála után is nyomtatásban. Ajánló
Levelét »azén nagy és jó Patronus Urairnéknak és
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Matrona Asszonyaimnak« irja, Ezek közé kell so.
rolnunk az Aáchs, Sági; Szalay és Sólyom családon
Nagyvázsonyban lelkészkedett. Hihető, hogy az 1722-
ben elhalt T. Török Istvánon kívül Győrött (1Botka,
Encseí, Sorok, Bodrogl, Sólyom, Karcsai) s Kemenes-
alján (Ostffy, Vidos, Káldy, Karcsai, Noszlopi, Po-.
kívül Domonkos Sámuel kapolcsi birtokost, aki a
oalatonmellékí lelkészek életében nagy szerepet ját-
szott már akkor is, mídön Sz. Bárány 1713-18-ban
tyondi, Thulmon) voltak pártfogói. kik az egyházi
irodalomra is áldoztak. A könyvnek sajtó alá rende-
zőit pedig Hegyfalusi halála után a buzgó Szenicei
Bárányban. Szentgróti Mihályban és Járfás András-
ban látom. A Százlevelű. Rózsa végén a kiadók ezt
kérik: »A mcstoha időnek s helynek alkalmatlan
mívolta miatt hogyha valami fogyatkozás esett e
szent dologban, a Kegyes Olvasó. legyen felőlünk
nem bal, de jó ítélettel.« A címlapon csak az é'v
van jelezve (1729), a hely nincs. Valószinűleg Győ»

rött Streíbig József, a püspök nyomdásza nyomatta
a könyvet nagy titokban Tomka Szászki zlános rektor
és Perlaky József konrektor segédkezésével, Győrött
több evang. könyv jelent meg akkor így titokban.
(A Zengedező M. Kar 1726. évi kiadását Fábri Ger-
gely által és az Uj Zengedezőt is 1743-ban Torkos
József rendezte sajtó alá.)

Igy oldódík meg' a rejtély, hogy az 1714-ben
elmozdított esperesnek halála után hogyan jelenhe-'
tett meg mégis az imakönyve 1729. és 173Q-ban,.
közvetlenül a Carolina Resolutío előtt.

D.' Payr Sándor.

,Kettős jubileum.
A pesti euonqelikusok 150 évvel ezelőtt kezdtek

szervezett egyházi életet és ötven, évveL később,
száz évvel, ezelőtt" az addig közös és három nueluű,
nemet, tót és magyar nyelvű gyülekezetből kioált és
önállóvá szervezkedett a magyar egyház. Ennek a
régi közös egyháznak emléke ma is fennmaradt a
magyar és német egyház által fenntartott Deák-téri
és iasori templomban és a hozzájuk tartozó isko-
lákban. Ezek ma is a két egyház közös tulajdonát
képezik. A közös ügyek intézésére ma is van a
két egyháznak közös képviselőtestülete.

Ennek a mai napig tartó közös időnek százötve-
nedik évfordulóján megint együtt űnnepelünk, - Az
ünnep első része vasárnap detetott lesz templomi
istentiszteleteinken, ahol az elmult időkről és lsten
inegtartó kegyelméről emlékezünk meg. Ezen felül
a közös képviselőtestület a Deák-téri templomban de-
cember 8-án délután (j ..órakor ünnepi Üllést tari,'
melyen a kezdő imát Broschko G. Adolf, a közös
képviselőtestület ezidőszerinti egyházi elnöke, a
megnyitó beszédet pedig Dr. Németh Odön, a közös
képviselőtestület felügyelője mondja. Ünnepi beszé-
det mond Dr. br. Raduánszku Albert egyetemes
egyházi és iskolai felügyelő. Énekel a Deák-téri
Lutheránia és a [asori vegyeskar egyesitett ének-
kára. Zároimát és áldást mond D. Raftay Sándor
püspök. Ebből az alkalomból az Evangélikus Családi
Lap 44 oldalas ünnepi számot adott ki, amelyben'
a 150 esztendő tortenetét hűséqesen es érdekesen
megírta Mórocz Sándor, a pesti' magyar egyhdi:
valLdstanitó Lelkésee.; Hisszük, .hogy· olvasóink ér-
deklődéssel, a küzdelmes mult megbecsülésével. és
egyházunk iránti szeretetre: való buzdulással fogjdli.
azt olvasni.

Adventi harangszó.
Borusszemű, gondbarázdált
íáradtarcú ernberek..
Itt is egy és ott is egy.

, Vége sincs és száma sincs ..
Mellettem sodródnak el,
mind az utcaforgatagban.
Várja őket íróasztal,

"akta, gép, katedra, múhely,
rnunka terhe, .kenyér gondja"
A nagy város ontja, ontja
őket végtelen tömegben.
Gondbarázdált, fáradt arccal

. tovatűnnek. elsietnek.
Itt ÍIS egy és ott is' ,egYr
Vége sincs éSI száma' sincs,

Valamikor, nem is régen,
csak húsz éve ... negyven éve,
mind ez.a sok. fáradf ernber
hívő> boldog gyermekszemmel
tekintett .a nagyvilágba.
Csodákat várt! Szelíd szárnyon
ha közelgett szent karácsony"
gyermekszeműk csoda váron,
csodahi vőn csillogott.
J,aj a hajszás nagy robot

.szemük fényét boltotta !
Sose csillog benne most a
csodavárás öröme.
Valamikor 'nekik is volt
gyertyafénye:'; fenyőfáJukl.
Évről évre kevesebb lett

. rajt a gy1ertya és az, á,gát
szelek törték, tördelgették, .
Most már nincsen... Minek várnák'
szent karácsonv közeledtét?
A mennyország csukva-zárva,
hem suhog az angyal szárnya,
A gyermek:kor szép világa
s vele' mínden ~ oda rég. .
Most öle vesznek karácsonyfát

.alkudozva.iolcsó pénzen
ée ök mondanak mesén
Zúg az ádventi harangszó.
Gyermekszemek Iámpácskái
felragyognak - fénylenek.
'Ok csak rnennek fejlehajtva.
Másé már az üzenet, .

Iste 118m, zúgó haranggá
teremtsd most a szívernet!
Istenem, harangosok.
Adventet harangozok.
Fáradtarcú embereknek

.ádventet harangozok:
Bim-bam l Higyjetek megint!
Legyen ádvent bennetek.
Csodahívó szemetek
világítson a világba,
benne várakozás lángja,
benne ádventi remény;
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Mert eljö a Messíás ..
Szeretete fénylő fáját
lángra gyujtja, ahol várják.
Fülnemhallott, szemnemlátott
égi békét, boldogságot, '
elnemmúló szép karácsonyt,
szent örömet osztogat.
Önmagát is úgy megosztja
h(1 szívét ís azeretettel.
Rózsásarcú kisgyerekkel,
fáradtléptű emberekkel,
úgy megosztja önmagát.

Jaj, a hajszás nagy robot
annyi szemnek Krisztushí vó
tiszta lángját kioltotta.
Sose csillog bennük most a
csoda várás ÖI1Öme ...
Istenem harangozok,
adventet harangozokl
~ár.adtarcú embereknek
adventet harangozok.

Belálc Eresébei,

Küllöldi hírek.
IZLANDBAN 102 evangélikus lelkész van hiva-

talában. Már évek óta betöltetlen 13 lelkészi állás.
SVÉDORSZÁGBAN az egyik nagy napilap pá-

lyázatot hirdetett. Arra a kérdésre kellett felelni,
hogy »Szüksége van-e vallásunknak új retormáciora?«
- Beérkezett, 186 válasz. Az első díjat (3000 koronát)
egy fiatal stockholmi tudósnak, dr. Lundgreen Gusz-
távnak ítélték oda. A tudósítások szerint Igen nagy
volt a felvetett kérdés iránt az érdeklődés nemcsak
egyházi körökben, hanern a keresztyénség ellenségei
között is. - Az első díjj.al kítüntetett Lundgreen dr.
igen érdekes fejtegetések után a következö ered-
ményre jut: »Mar évtizedek óta olyan szellemi vál-
ságok .között élünk, amelyek lelki életünket is a
legkomolyabban érintik. A vallási alap úgy látszik,
mintha eltünőben volna, azok a kísérletek pedig,
amelyeket a modern vallásosság végez alapjainak
újbóli megerősítése végett - a közelebbi vizsgáló-
dás előtt elégteleneknek bizonyulnak. A vallást csak
a szónak betű szerint értelmezett rejormáciáia, új-
ból való helyreállitása, a vallás, nevezetesen a ke-
resztyénség lényegének újból való megvalósulása ál
tal lehet megmenteni.« Ezt a reformációt azonban
mindenesetre legelsősorban önmagunknál kell el-
kezdeni. . . '.' , ,
. A SZOVJETOROSZ FILMTÁRSASÁG új, nagy
hangosfilm készít-ését határozta el, mely főkép az
orosz egyház ellen fog propagandát kifejteni. - A
Brüsszelbe tervezett »ístentelenek kongresszusát« az
egyházak ellenállása miatt át kellett helyezni Lon-
donba. - A »Temps« című angol lap szovjetorosz
folyóiratok alapján közlí, hogy 1935 és 1936-ban
egész sor istenellenes tanfolyamot be kellett szün-
tetni. Többek ~özott a moszkvai és' a Ieníngrádí egye-
temen IS. Allttólag a kőzponti vallásellenes intézet
és 10 fíókintézete is megszünt. Az utóbbi 1 és fél
év a1att 7 vallásellenes múzeum ot zártak be. - A
többi vallásellenes szervek azonban állami támogatás
mellett· széleskörű munkát fejtenek ki külőnösen
külföld irányában. 1936-ban 3.8 millió' istenellenes-
folyóiratot éj5 könyvet küldtek szét más államokba
főként Spanyolországba, Franciaországba, Belgium~
ba, Hollandiába, Észak- és Délamerikába, továbbá
a gyarmatokba. Ezeknek csak a portókőltsége mint-
egy 600.000 rubel. A gyermekek részére készült ha-
sonló iratokból a .. folyó évben mát több mint egy
milliót küldtek. szét. _" \, to.' . __ '... ,

AZ OLASZ IFJUSÁG IMÁDSÁGA. Az olasz fa-
siszta-párt hivatalos ifjúsági szervezete, az ötmillió
tagot számláló »Balílla« elréndelte, hogy minden
étkezés alkalmával, amelyet a szervezet ad tagjainak,
imádkozni kell a következö imádságot: »Mindenható
Isten! Hálát adunk Neked a mindennapi kenyérért
és a Te dicső segítségedért, amely szívünknek örö-
möt ad. Jóságos Isten! Ovd meg szeretett hazánkat
és Kelet-Afrikában lévő katonáinkat. akik a római
ciotlieáciiuxü a K risztus keresztjének a világosságát
terjesztik. Védelmezd a mi Vezérünket és tartsd
meg őt, amíg csak lehet Olaszországnak ... «

+ (ví.ág.)
AZ AMERIKAI EVANG. egyház a jövő évben

ünnepli fennállásának 300 éves fordulóját (kétszer
annyi idős, mint a pesti egyház). Ebből az alka-
lomból a fejlődés tanulságos számadatait közzétették
a statisztikusok, amelyből néhányat mutatóna adunk.

lelkész gyülekezet úrvacsorázó tag
1638-ban 1 50
I738-ban 9 45 5.1000
1838-ban . 350 1.125 65.000
1938-ban 12.843 19.868 4.500.000

A DÁN ÉRSEK, aki csoportrnozgalrni tevékeny-
ségeivel vált eddig különösen ismeretessé, Kopen-
hágában aktív munkásevangélizációt folytat, malynek
elso publikált eredménye az, hogy több, mint 10.000
munkással megalapította »Az ököl munkásaí« szö-
vetséget. Az egyesület programmja: szétzúzní azt
a falat, amely a templom és a rnunkásság közé
emeltetett.

A P ARIZSI világkiállításon »a Biblia szebája-
feltűnő látogatottságnak örvendett. Eladtak 28.000
Ujtestamentumot, föként francia, angol és nérnet
szövegüt, de a 200 különbözö nyelvű Újtestamentum-
ból feltűnő sok gyarmati szükségletet lehetett ki-
elégíteni.

SZAHARA. El Gohra nevezetű oázisánál Fou-
cauld a »Szahara lovagjai és apostolate sírjánal fel-
építette az első keresztyén templomot.

A SZOVJET katonai ereje: 2.000.000 aktív, 12
millió tartalékos katona, 8000 repülögép és 20.UOO
motorizált gép. .

A MANuZSURIAI Harbin-i evangélikus gyüleke-
zet Luther-házát megnagyobbította és átépíttette.

A FELVIDÉKI TQPOl'UCZközségben· támadt nagy
tűzvésznél áldozatul esett az. evang. templom is.
Az iskolát és a paplakot sikerült megmenteni.

A LEGKöZELEBBI Lutheránus Vílággyülés 1940-
ben Amerikában lesz. Kezdete 1940. okt. 31, befej-ezése
1940. nov. 10.

AMERIKÁBAN a női lelkészek száma' szapo-
rodik. Az egyetemes spiritiszta templomban, 'ahoil.
J. G. Wilder lelkésznő tevékenykedik, víbrációk által
való prófétálások. halottakkal való találkozás és be-
teggyógyítások folynak, Egymá:sik: Smith lelkésznő '
16 éves kora óta predikál, pedig színésznőnek és tán-
cosnőnek készült. Papi egyenruhája fekete talár, mel-
len nagy fehér kereszttel. ..

-A KINAI misszionáriusok közül 12 svéd mísz-
szionárius tűnt el.

DÁNIÁBAN az utolsó 15 év alatt 32 katolikus
templomot építettek! s a hívek száma 'eddig 19.000volt
ma lélekszámuk : 26.400. '

AUSZTRIA kultuszmínísztere engedélyezte az
osztrák pedagógusok és tanuló ifjúság részére az ok-
tóber 3I-iki szünnapot.
,. BRAZILIABAN kormányrendelettel bezáratták a
szabadkőműves páholyokat.

MEXIKOBAN tartják meg 1938. január 4-én az
istentelenek amerikai kongresszusát. f

ROMÁNIÁBAN a német nyelv használatát az
iskolákban, vallástanításban és az óvódákban el-
tiltották s emiatt a német tanító egyesület tiltakozást
jelentett be.

ANÉMET· keresztyének országos egyesülete állást
foglalt. az oxfordi .mozgalommal szemben.

",,-&pzli:,a .. L.
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csengrádiegyházmegyében ..

XIÜV. 21-ény-erette te lelké 'zl hivatalába
Beukóczi Dániel eeperes AlJnbrÓ7Ja.lván az új
adminisztrátort: Solyrnár Jánost, ugyanekkor
búcsúztatta az eddigi h. ·lelkészt: Szilády Je-
nőt. Még a délelőtt folyamán felavatta az új
temetőt, .valamint presbiteri értekezletet tar-
110tt.a felmérült s az ambrózf'alvi gyülekeze.tet
érdeklő kérdésekkel kapcsolatban. . Délután
il IGE. ifjúság szérnára volt értekezlet, ihol
az eddig kissé.. ellanyhult KIE-munka foly-
tatusára hívta fel az ifjúságot az esperes.

Este.vaJlás.osBst volt a. templomban,
előadást tartott Solymár J áJl0S és az csperes ..

Nov, 24-én Benkóozi Dániel csperes és
Dr. Kek-en An drás, alesperes a tiszazugi terület
meglátogatására indultak. Ugyanaznap este
Kúnszentmártonban az új ref. templomban tar-
tottak igehirdetesteelőadást és úrvacsorát osz-
tottak, Itt evang hiveinket Benkő Viktor rel,
lelkész .gondozza S a jövőben a o épai nrisszió
lelkésze jár be havonként.: vasárnapi istentisz-'
tel etet 'tart minden prot, .vallású hívek számára
s ugyanakkor a néhány evang. vallású .elemi
i.~kolai; tany!,ót evang, hitoktatás kíegészí tés-
ben részesíti.' .' '. - ,
'.. ' November '25-én .á, lá,tOgatók 'Jl~egha,llgat-

ták a hitoktatást, A délután folyamán Osépára
érkeztek, előadást tartottak s 'úrvacsorát osz-
tottak. Csepán - hol a közelmultban a;z evang'.
és a ret. l\:Ö2'J9S'egyházi szétvált, vagyonilag is
megosztoztak, sőt azóta a ref. egyház kis temp-
lornot is épített - la' két prot, egyház, hívei
a továbbiakban lelkiekben együtt kívánnak del-
gozni. Az ev. esperest ref. küldöttség kereste fel,
amikor is kérték, hogya. r.ef. hívek ajövőben
résztvehessenek az evang'. istentiszteletekeu, .
biblíaórákon, mert az, ö Jelkéezük havonta csak
egyszer jár'be, Az esperes úgy a, küldöttséget,
mint utóbb a' vallá os esten résztvevő .szép
számú ref. híveket bizto, ította , hogya csépai
misszió kis templomának ajtaja mindenkor nyit-
va" áll. - . ,

November 2q-á,n i mét meghallgatta il

hitokta tást, előadásokat tartott a presbitérium
számára, tárgyalt az alkalmi kérdésekről. temp-
lomreríoválás, oltáe építésról. - Ugyanez nap
este a Nagy1'.'élV1i rnisszióban volt vallásos -i8St,
ahol az esperee- és az alesperes igehirdetést,
illetve előadást tartott, úrvacsorát-osztottak.

Másnap,' november 27-én Miklósy Endre
misszióí lelkésszel átmentek Ó- és Ujké esk ére.
()-és Ujkécske evang. híveinek a nagyrévi
misszióhoe való beszervezése folyamatban van.
J tt 1elkípásztori lát.ogá.t.ást tettek több vezető-
ember házánál, 'lÍí~kói'.is kérték' a: meg-látoga-
tott híveket, h~-gy a ·beszerve.zés munkájában
maguk i . hathatósan- közreműködjenek. Este
a tiszaföldvári egyházhoz tartoz:'> . cibakhází
s2'Jórványijiij!1,t~HQtta.k .inindketten jgeb.irdeh~$t,
illetye .~l~{Y~lástés úrvacsorát osztottak'.

Nov. 28-án va.sarnáiij: 'I'iszaféídváron a fel-
nőttek istentiszteletét .ooperes, a, gyermekisten-
tiszteletet alssperes végezte, Délelőtt megérke-
zctt D. Raffay Sándor püspök, hogy az új
második templomot, mely a, tiszaföldvári szőlök
között épült ..az 'o,ttlakó evang. hí-v-ek számára,
megáldja és átadja rendeltetésének. D. Raífay
Sándor püspök a paróchián fogadta a jár-ás
és a község elöljáróságának küldöttségeit, majd
rnindannyian kivonultak a szőlök között épült
új templomhoz. A templomajtóban Petyus I~L-
ván felügyelő .Iogadta a püspököt, .átadita 11

t-emplom kulcsát skérte a templom megnyi-
tását. Az ajtó megnyílt s a hatalmas sokaság
egy része bevonult a 300 lélek számára ké-
szült templomba, mely szorongásig megtelt. ele
még így is al résztvevök nagyobb része ki-
szorult a templomból, akik számára a sza-
badban a téli: szép napos időben Virányi Lajos
egyházmegy-ei fő.j-egyZő tartott beszédet.-
D. Raffay Sándor püspök felszentelte a temp-
lomot és megáldotta a .gylUe~ezetet. Aldó sza-
vaiban+hangsúfyozta, hogy templomrombolások
korában élünk s annál Iélekemelőbb egyreg;v
új templom felépülése különösen ott, ahol ki-
áltó tiltakozása ez a közvéleményben hitet-
lennek és erkölcseberr romlottnak ismert 'I'isza-
zug népének. -Brózik 'Károly tiszaföldvári lel-
kész lépett a szószékre. Könnyekig megható
szavakkal idézte az a.g~gSimeon szavait: Mos-
lan bocsásd el Uram a te szolgádat a Le be-
szeded szerint béke ségben. mert látták az én
szemeim a, te üdvösségedet. Megemlékezett
arról, hogya lelkész nagyatyja, Masznyik János
volt tiszaföldvárt Lelkész 'I'iszaíöldváron a köz-
pontban emelt 77' évvel ezelőtt templomot, az
unoka, pedig 77 év után a tíszaíöldvári szölök
között. Az i tentiszteletet követő díszközgyú-
lésen az egyházmegye és a küldöttségék üdvö-
zölték a. templomépítő egyházat éSIa püspököt,
Este műsoros vallásos lest volt. a központí
templomban, aJl01 Igét hirdetett a-helyi lelkész,
előadá t tartott az alesperes. Ugyanakkor a
szülők közötti'. új templomban a müsoros val-
lásos estén az igehirdetést. végezte Kriszt Péter
s, lelkész, előadást t.a:rtIOtt az esperes.

Nov. 29-én az egyhá,zi iskolákat látogatta
meg az esperes, d. u. pedig az állami Jskolaí
hitoktatást, Este Rákóezífalván volt a ref.
templomban vallásos est, melynek keretében
igehirdetést, elóadást tartott, majd úrvacsorát
szolgáltatott ki. az esperes es az abesperes.

'Az egyházkerülelek jóléti
.egyesületének fejlódese.
Harmadik évi re~d~s kőzgyűlését tartotta

az evangélikus. egyházkerületek jóléti egye-
sülete -és évi jelentését most bocsátotta ki', Eb-
bőla jelentésből igen örvendetes és elisme-
réspe, _Al,él~9.·Jéj19-~ést. ~.\,L.<;ttlHllSn')jeg*,lla.pítani. E
rövid idő alatt ar fizető tagok. is7.láau.a..14:.9.79>l~e,
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.}ll.elkedetL· 1genieleutő.~lllértékben,:lllájdneIil
250/0-1(&1 . emelkedett: .a tagok- siáma.,- Ma- 'a
bányai egyházkerület területéről- ~r.869, a du-
náninneni kerületból 1.232, a dunántúli ke-
rületből 2.85?,. a "tiszai kerületból 1.023 tagja
van az egyesületnek. A tagdíj bevétel az. el-
mult év alatt majdnem kereken 60.000 pen-
gőve 1 emelkedett. . . . ,

Ez a jelentős növekedés magával thozta,
azt, hogy az egyházkerületek is a, területükön
belépett tagok után. újból magasabb részese-
dést nyertek. A négy egy házkerület összesen
9.992.08 pengót kapott a jóléti egyesülettől.
'I'ekintve azt, hogy ezek a rés zese d ések íl,z
egyes egyházkerületek határozata alapján szór-
yánygondozás és egyházi jóléti célokra jutnak,
Igen nagyra. kell értékelni a fenti összeg által
nyujtható segítséget éppen az egyházak l-eg-
égetőbb feladatai tekintetéhen .
. , A jóléti egyesületter kötött szerződés alap-
Jan az egyesületet támogató egyházközségek
külön is részesülnek az egyháztagj,ai.tk áltaJ:
kötött biztosítások után jutalékban. melyet sza-
badon használhatnak fel. Az elmult évben p-
már fentebb említett egyházkerületi részese-
désen kívül az egyes egyházközségek összesen
2.992 pengőt kaptak.

Elismeréssel ken megállapítani, hogy a
~emetkezési gyorssegély-csoport híven szolgál-
Ja a maga elé, tűzött célt és eddig 334 e etben
4?;051 pengót folyósított temetkezési segély cí-
men az elhalt tagok hátramaradottjainak. il-
letve részben a tagoknak, elhalt családtagjaik
'után. Meg kell állapítani azt is, hogy ~ te-
metkezési egély kiutalásánál nem szorosan
szerzödésszerú, hanem gyakran messzemenő mél-
tányossággal jáJ' el. Ma a temetkezési segély-
töke állománya 4.224.928. pengő. Meg °kell
,említenünk azt, hogy a jóléti egyesület mun-
kájában résztvevő- szervezők, tagezerzök és
pénzbeszedék illetékei révén közel 300 hittest-
vérünk jutott keresethez és biztosított magá- .
nak megélhetést. Ma mát tíz kerületi fiÓlk
doLgozik, az egyesületnek 262 közséo~ben van
helyi. megbízottja. Ujabbari külön ~s'opo.rtba
szervezte a, budapesti lelkészeket. tanárokat, ta-
.nítókat, az összes egyházi alkalmazottakat és
azok feleségeit, valamírit külön csoportos bizto-
sítást kötött a Fébé diakonissza egyesülettel is.
Megindult az egyházközségek vagyonának tűz .
és betörés elleni biztosítása is. Az egyesület
elemi biztosítási ágasatára felhí vjuk a -lelké-
szek és tanítók figyelmet, valamint a gyermek-
bj,~tosítási osztályra is, amelyet különösen a.
uöegyletek, karolhatnának fel, '
, '.: Ké~g.telen, hogy, az egyházkerületek jó-

leü . :egJ~~sülete eddigi három évi munkájával
bebizonyította, hogy megszervezésére szükség
volt, elgondolásai megvalósíthatók, e rövid idő
alatti tejlődésepedig igen bíztatc. Miután iaz
egész, l~un~<ának alapgondolata az volt, hDgy
egyházainkat a biztosítások terén .szocíális, vo;
riatkozásban is segitse, és ezta.célt, eredménye-
sen ip ssolgální tudja., !B.éltó támog_~tá.Sll11~r4,,'

,Fígyelő ..
}lz uníö kérdéséhez ismét hozzászólt

Bangha pater. A Magyal' Szemle decemberi
.~~ánl~l)al} azt mondja : »:.-\ béke, a. barátsáz
68 íegyverközösség állapotát minden. er'ől'f'/
elő kell mozdítani.« . De hát akkor miért nem
t~szik meg erre a Iegelső és legszükségesebo
lepést, a 'vegyes házasságok megitélése dol-
gában olyan fájdalmas és .sok bajt okozó .rideg-
ség megszüntetését. Két pont van, amelyik!
a barátságot és a békét lehetetlenné teszi ~a !rfe-
verzális követelése és a vegyes házasság ke-
zelése, 'I'essé k .ezeket megváltoztatni és .mind-
járt megváltozik a keresztyén egyházak vi-
szonya is. Az uniót azonban hagyjuk; Inert ezt'
Bangha eSla.ka pápa alatr, mi pedig csak. a'
pápa nélkül tudjuk. elképzelní .., ..

1\ »Két vélemény egy könyv.ről« címen kö-
zölt véleményekre csak pár rövid megjegy-
zést. Bácsi Sándornak igaza van, ha. az ilyen
mű kiadását nem tartja szerenesésnek. De
hozzá tehette volna, hOrgy az Egyetemes 'Pan-
ügyí bizottság 'engedé-lyét sem' tartja érthető-
nek. Az ilyen töredékek összegyűjtése és ki-
adása pedagógiai abszurdum. A reformátusok
mind a 150 zsoltárt szószerint megtanultatják
az. iskolás gyermekekkel, érthetetlen, hogy mi
iniért nem tudjuk velüle megtanultami a li-
turgikus énekverseket és a leghasználtabb és
legkifejezőbb énekeinket. Minden evangélikus
gyermeknek tudnia kellene Iegalább egy-egy
unnepi éneket és a tö-bbiénekból is-egyet-egyet.
A finn testvérek az egesz énekeskönyvükef
tudjálc Könyv nélkül is tudnak énekelni. MéO'
a' hazai pápisták is, több éneket .tudnak köny.~
nélkül, mint a mi népünk. Az ilyen kis éne-
keskönyv még jobban hátráltat ja majd a meg-
tanulást. Öregl leiloée».

"
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ADVENT 2. VASARNAPJA.
Róma 15:4-13.

, A keresztyénség a reménység vallása'. A nem
latott dolgok valóságára való lelki rájeszűlée. ÁL-
landóan ébrentortott vigyázó hüség azokban a del-
gok~an, amelyek még nem adattak kézzelfoghatóan
kezünkbe, de amelyekben' feltétlenül bíznunk lehet.
A ~oldog t~ljes~é!{, lsten uralmának' teljes megvaló-
sulása, az tqozi advent, a Krisztus újra eljövetele,
melyben új ég es ú] föld szűleti): s nem lesz sírás
sem gyász, - .mindez remé.nuseq tárgya. Nekünk
ezekben csak. reménpkednünk lehet és kell.

A reménység azonban csak azért lehetséges . -
és ~Z számunkra a fontos, - mert lsten. igér.' Mi

ne/rl a Leheteüenben, a »talári meqise-ben, '. vagy a
»liátha csakuqpane-ban bizunk, hanem. Isteni igé-
I'f3tbe:z/" A, v~fJtelen hatalmú Atyaistennek, a min-
rJ.,f!]1 zdoben hu. Istennek megmásíthatatlan igéretében.

Azért tud a keresetuén reménység állandó. öröm>-
mel és békességgel eltölteni.. Mert itten nem az
emberi, optimizmus hamar, 'pattaná húrjain játlizik
a. sors ~e?e;, hanem a meiftapasztalt isteni cseJlJkvés.
blzonysagatbct kapaszkodó kérésztyé"n hit erejére épit
az igéret lsien«; .
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. - llz eperiesl~, ~érta~úk" ~ml~.kműyének , megl,
koszorúzása. November ·12~en, delelott fel 10 órakor
áldozott a magyarországi evangélikus egyh~z is., ~Z
eperjesi vértanúk emlékének egyetemes. közgyülé-
sének keretei között. Ugyanakkor Fábry Viktor, eper-
jesi lelkész, a' SzMESz elnöke, Radv_ánszky Albert
báró . a vértanú: Radvánszky György egyenes le-
szárr'nazottja, a magyarhoni evang. e~yetemes, ~~-
ház nagynevű elnökének fölkérésére es megbizása-
ból helyezte el a magyar?rszágl ,evan~. eg~.z~em~s
egyház hatalmas koszo~újat .a vertan~~ ernlek!?u,-
vére, amelynek aranyrojtos, lila szalagjan e felirat
áll: »Az eperjesi vértanúk emlékének a Magyarhoni
Evangélikus. Egyház.« A kegyeletes cselekvény a
fölkérés és megbízatás érte~.rI?-~beJ?fol~t, le nemes
egyszerűségben, amelynek kul on jelentoseget ado,tt
az, hogy a szlovenszkói evang. egyetem~s. egyh~
feje: Dr. Cobrda Vladimir, egyetemes egyh8;Z1 puspok
maga is megjelent és megllletöctve veu reszt, ~ m~-
gyarhoni evangélikus egyhaz kegyeletes aktusan. KI-
séretében voltak: Neckár Pál püspöki titkár ésCernák
Oszkár kerül. lelkész. Az eperjesi ev. magyar-nemet
egyház küldöttségét a lelkész vez'ett~. A koszorút
másnap. a vértanúk földi maradványainak templomi
nyughelyén helyezték 'el. .

. - Budapest. Az evangélikus fiú- és leánygim:n~-
zium ifjúsági gyámintézete november 23-án sajto-
estet .rendezett, rnelyen a. gyámíntézetí munka és a
sajtó fiímen Szabó József tartott előadást. Vathy
Remport Elek tanár v~rseiből .olvasott. fel. ..Szav<l;~t
'Korbély Anna, zongorázott Pieke Edit, közremü-
ködött a két intézet énekkara Peschko Zoltán ,és
Kapi-Králik Jenö tanár vezetésével.

- Eljegyzés. Marcsek Sárikát ózdon eljegyezte
Posch László. . '.

Styaszní Bözsike (Sámsonháza) és Kopácsi Ba-
lázs Iucíalví kántortanító jegyesek.

- II MisszióiGyermekszövelség hírei. Az Evangé-
likus Misszióegyesület Soltvadkerten tartott k?zgy~-
lése a missziói gyermekszövetségi munka továbbrej-
lesztése céljából kerületi vezetőket kért fel. A bá-
nyai egyházkerületből Jávor Pál hatvani lelkészt,' a
dunáninneni egyházkerületböl Harmati. Béla ősagárdi
lelkészt (U. p. Keszeg, Nógrád m.)" a dunántúli 'egy-
házkerűletből Rácz Sándor meszleni lelkészt (Vas m.)
és a .tiszai egyházkerületből Belák Sándor tokaji
lelkészt. Nagyon kérjük a Missziói Gyerrnekszövetsé-
gek vezetőit, hogy tagsági jegyekért .. ezentúl a ke-
rületi vezetőkhöz forduljanak. A gyüleíoezetí Gyer-
mekszövetségek fontosabb eseményeíről szintén vagy
őket, vagy közvetlenül 'egyházi lapjainkat (Harangszó.
Kis Harangszó, Evangélikus Élet, Misszióí Lapok)
szíveskedjenek értesíteni. A tagsági díjak', persely-

-pénzek és adományok Rimár Jenő mísszíóegyesületí
pénztároshoz küldendők be (Budapest, XIV., Gizella-
utca 28. f. 1.). Ai összegyűjtött pénzt leghelyesebb
esékken beküldeni: Magyárhoní ágo h, ev, mísszió-
egyesület pénztára, Budapest. '16.188. .

- II szegedi egyházközség december .hó 5-8.
=napjain gyülekezeti napokat tart.

- Halálozás. Farkas Margit szfőv. tanítónő Bu-
_dapesten "elhúnyt.

Biess Elemér földbirtokos, megszállt területen
egyházfelügyelő, küzdelmes : élet után Budapesten
váratlanul elhúnyt. Holttestét hazaszállították és az
osgyáni templomban történt gyászszertartás után Ri-
maszombatban helyezték el a családi sírboltba.

- llz Országos Bethlen Gábor Szövetség ezévi
előadássorozatát. melynek címe:' »A mai kOI!' bál-
ványaí«, november 30-án kezdte- meg a fasorí gim-
názium dísztermében, amikor Papp Béla ref. lelkész
igen érdekes és magas' színvonalú előadást tartott
.a- »Címek és rangok« kérdéséről.

'- Belák Erzsébet diakonissza testvér szép ád-
venti költeményét közőljük mai számunkban. A Fény"
sugár-ban jelent meg. Örömmel közöljük olvasóinkkal,

·hogy Belák Erzsébet ezentúl. Iapunkezámána is ~og
k ölteményeiből időnként rendelkezésre bocsátaní..

~ Érdekes vendége van Budapestnek: Stewart
A. Jakab »a labdarugó evangélista«. Nagy hatású ér-
dekes előadó. Evangélizáló gyűléseket tart decern-
ber 5-ll-ig minden este hét órakor a fasori re-
formátus templomban. -

, - Hülrnlsszlói kís kéziperseJy a legalkalmasabb
eszköz arra, hogyakülmissziói munkát támogassuk,
Ingyen küldi meg az Igénylöknek a Magya~ ~efo,:-
mátus Külmissziói Szövetség, Budapest, Kálvin-tér
8. szám, II. emelet 17.

- Krisztus első magyar női. követe Kínában,
..Kunst Irén, három éve halt meg munkaheJyén. Ma
vért ontanak és halált aratnak ezen a földön, melyen
30 esztendőn keresztül mosolyogva, az evangélium
szavával ajkán járt a mí követünk, hogy életet tá-
masszon a halálból. Ez évforduló alkalmából em-

.lékezzünk rá és olvassuk el Kunst Irén Emlékköny-
vét, amely, rendkívül olcsó, karácsonyi árleszállí-
tással megrendelh.ető a Külmísszíóí Szövetség kiadó-
hivatalában, Bpest, Kálvin-tér 8.' II. 17. A 240 ol-
dalas, 54 képpel ellátott rendkívül tetszetős. kiállí-
tásban megjelent könyv ára csak december hónapban
2 pengő. Postaköltség 20 fillér.

. GYAKOROLJUK a virágmegváltást, hogy anya-
gíakban. sziíkölködőprotestáns ör,eg' testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. :- Adományok
Budapest, XL, Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
·küldendők. . I

,HOGY AN TAMOGASSUK AZ· EV ANGEL/KUS
EGYHAZKER'rXÚiTEK JÓLETI EGYESULETE.T?t

,Evangélikus ember családjáról, a "Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti. Egyesülétre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitosítást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,
" , autó; szállítmány és jégbiitosításokat.

Tagjainak' érdekeit képviseli minden esetbenl
Felvilágosítással és tájékoztatással ,szolgál az egye-
sület központja: Budapest, IV., Hajo-u. 8-10. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
.Békéscsaba, Debrecen,' Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs,
Szeged.. Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min-
den egyházközségben megbízottat vannak az· egye-
sületnek .. - Allandóan telveszünk és foglalkoztatunk
·megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

Megjelent! »A gyermek uasúrnapia« 1. kötet.
Gyermekistentiszteleti beszédvázlatok. . Advent első
vasárnapjától mennybemenetel- ünnepéig. A dán, finn,

·norvég és svéd evangélikus egyházi gyermekiroda-
lomból feldolgozták : Wolf Lajos, Dedinszky GyuJa
és Kiss György. Ara a hatalmas kötetnek fűzve
P 6.50,. vászonkötésben P 8.50.
Kiadja Scholtz Testvérek könyvkereskedése, Budapest,
· . IX., Ferenc-körút 19-21. ".

SZLEZÁK LÁSZLO
Magyarország aranykoszorús mesters

harang- és ér;cőntöde. haranqielsserelés- ds harang.
lábgyár, Budapest, VI., Petnehdzy-atca. n, BZdm.

8 aranuéremmel és 4· dtszoklevéllel kttantetver

Ékszer, arany, ezüst óra,
egyházi kegyszerek
a legolcsóbb napi áron

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

Alapltva: 1867, '
Fébé Evaniélikus Diakonissza Anyabá.zi - Nyomda, BtidaQest,' VII.. Dam janích -u. 28·b. F.. Farkas L.
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EGYH ÁZTARSADALMI,
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EGYHÁZPOLITIKAI HETILAP.
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KEMENY LAJOS.
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Felelős kiadó: Dr. FRITZ LÁSZLO.

TARTALOM: D. barö Radvánszky Albert: "A Magyar Hon Köz Temploma. - Dr. Payr Sándor: Ujabb adatok
M. Hegyfalusi György életéhez. - Dr. Kring Jenö: "Asszonyok" és egyebek. - Dr. Szlávik Mátyás halála. -

, drkk. : "Hivatalos pertu" ? -r- Furia Zoltán: Figyelő. '- Hirek. '

uA M'AGY AR HON KOZ TEMPLOMA.'"
-D. báró Radvánszky Albert ünnepi beszéde a Deák-téri testvéregyházak 150 éves jubileumán. -

Magasztos, szívem szerínt való feladat az,
amelyek teljesítésére a Deák-téri testvéregy-
házak nevet viselő magyar és nérriet egy-
házközségek elnökeégei engem felkérni mél-
tőztattak. '

Öröm, hálaadás és kegyelet tölti el ma
a szíveket. Nemcsak a jelenlévőket BS nem
is csak azokét, akik a testvéregyházak hívei-
nek vallják magukat, hanem mindazokét, akik
közvetlen, vagy közvetett úton részesei annak
az áldásnak. amely a testvéregyházak életé-
ből kiárad. Felemelő megbízatás a legnemesebb
emberi érzések tolmácsa lenni.

De a saját életem is, kezdve ifjúságomtól,
annyira összeforrt a testvéregyházak életével
és egyházi szelgálatom annyi kedves emléke
fűződik hozzájuk, hogy sz:inte (kísértés be esem
csupán azt tekinteni feladatomnak. hogy mint
hálás fiú, lelki' gyermekei sokaságának nevé-
ben ünnepi köszöntőt mondjak a közös édes-
anyának - 150-ik születésnapján.

Ugy érzern azonban, hogy vett megbí-
~atásom nem erre kötelez. Az öröm, a hálaadás
és a kegyelet az ünnepi istentiszteleteken
méltó kifejezésre jutott, az, alma maternek
szóló köszöntést pedig a gyermeki szívek dob-
bogása minden szónál szebben mondja el. S.
ezenfelül nem is mint a testvéregyházak hí-
vét, hanem mint magyarhoni egyházunk egye- ,
temes felügyelöjét érta megtisztelő felkérés.
Ezzel voltaképpen 'adva van a tárgy, amelyről
szólanom .kell:

a Deák-téri testvépegyházak és a magyar-
honi evangélikus egyház kölcsönhatása, kö-

zelebbről mit köszönhet a hazai egyház a
Deák -téri testvéregy házaknak.

Egy 1835-ben megjelent felhívás a Deák-
téri templomra vonatkozólag a következőket
állapítja meg: »... ezen itteni templom sok
okoknál fogva vallásunk. sorsosaira nézve Haza
Templomának tekintethet1k... a Magyar Hon
Köz Templomának méltán tartathatík.« .

Kétségbevonhatatlan tény ez,amely meg-
áll nemcsak a templomra, de a testvéregyhá-
zakra való vonatkozásban is. Megáll száza-
dokra visszamenőleg arra az időre 'vonat-
koztatva is, amelyből megállapításunk bizonyí-
tására a történelmi forrásművek hiányoznak.

A reformáció évszázadában, amelynek fel-
jegyzései nálunk háborúk viharaiban annyi
kultúrkinccsel együtt elpusztultak, főkép a ke-
reskedelem volt az, amely .hazánkés a nyugat
között állandó összeköttetést .biztosított, ami-
hez békében is, de főkép háborúk .idején a
katonaság járult. Németországgal való' keres-
kedelmünk természetes, útvonalat a Duna a{é-,
pezte, amely viszont csak Pestig volt hajózható.
Eddig hozták a hajók áz árút, amely átrakodás
útján jutott innen tovább a különböző orsaág-
részelebe. A katonaságnak is ott volt a f6 tá-
borhelye. Tehát írásos bizonyíték nélkül is
teljes bizonyossággal állíthatnók, hogy a refor- '
mácíó a felvidéki banyavárosokon (kívül első
sorban Pesten keresztül találta meg hazánk ba
az útat. De van erre írásos bizonyítékunk is.
A reformáció hazánkban való I elterjedéséről
szóló első történeti adatok is a Pesttel közvet-
lenül határos Budáról szólnak, ahol N érnet-
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országból, hazajött J)apqk .a királyi }J~Y4tban
szélaltatják meg'az evarigéliumot; arnelyévan-
'gélium a kereskedelem és a katonaság útján
Pestre bizonyára még hamara,bb, elérkezett.
Kétségtelen -tehát, .hogy a magyarhoni egy-
ház élet~ jórészt a pesti egyház életéből ih-
dult "ki.,
- ", Történelmi tény, hogy egyházunk élete
a nemzet életével tökéletes '.egységbe forrt.
A nemzet nehéz úrái':gyásznapjai egyházunk-
nak is és az egyház sorsának jobbrafordulása
mindig a nemzet szebb napjainak felvirrada-
sával köszönt 00. Ez az 'egybeforrotts~g még
az egyházi beosztásban is kifejezésre jut. Nem-

-csak a török hódoltság idejére gondolok, ami-
kor máskép nem is Iehetett volna, de gondo-
lok az országnak négy politikai, katonai, bí-
rósági és gazdasági kerületére. Ezzel függ
bizonyára ÖSlS'ZB egyházunk' négy kerületre
való beosztása. Amint azután az ország' kerüle-
tekre szakadozottságából kialakul a kívánatos
egység, az .országgyűlésnek, a kormánynak, a
legfőbb katonai és polgári hivataloknak ide-
helyezése BS a, tudományos BS irodalmi .élet
itteni felvirágzása útján Pest székhellyel, úgy
azzal párhuzamosan létrejön az egyházi eEY-
ség is és a központ: Pest egyháza: a Deák-téri
testvéregyházak. Ezt a~ állapotot fE)!jeziki az
említettern felhívás a Deák-téri templomra
vonatkozó ezekkel a szavakkal: a Magyar
Hon Köz Temploma.

Tehát míg 'előbb az evangelium Pesten
át jut elIiazánkba, most az egyetemes. egyház
kialakulása a pesti egyház vezető egyházzá
fejlődését mozdítja elő. De fordítva is. Pest
egyházának vezető szerephez jutása az egyJj-
temes egyház kialakulását erőteljesen befolyá-
solja. Történelmi' tények sorozata bizonyítja
ezt Első egyetemes' jellegű zsinatunk 1791-ben
Pesten folyik le, ugyanitt megy határozatba
~Zi egyetemes közgyúlés évről-évre való meg-
tartása. Ezekre figye.Lemmel indul meg, még pe-
dig, éppenaz akkori egyetemes felügyelő; ÓCS'l}.Í
Balogh Péter kezdeményezésére éSIvezetése mel-
lett a Deák-téri templomépítés. mozgalma. Ennek
sikerét az egész magyar evangélikusság .szÍv-
ügyének tekinti és annak' érdekében míndeu
erejét egyesíti. Az adakozásban versenyre kel-
ve vesznek részt az, ország minden rendű és
rangú evangélikus hívei, Sőt azok is', akik
a gyülekezetkebelébenbuzgóllkodnak, volta-.
képen az .egész ország evangélíkusságát kép-
viselik. Eltekintve ugyanis egy egész csekély
töredéktől, a török megszállés utáni polittkai
irányzat kipusztította Pestról az, evangélíkuso-
kat, "bennszűlött- evangélikus :irt:t úgyszólván
alig ·'maradt. '.
. 'I'évedés volna' azt hinni, hogy a pesti egy-

ház vezető szerepe ' csak annak a, helyzeti
el őnynek köszönhetö,' hogy ez' a ,gyüle:lmz.et a
főváros falai 'között él, hogy hívei inkább,
mint .hazai egyházunk bármely más gyüleke-
zetében, .az egész . ország evangélíkuseágából,
tobQrzódnakNagy.srer~pB:t játszik abban az

--' -_.

a .kiváló érzék, .amellyel ez. a gyü1l?kezet.,a kpf
, követelményeit minderíkof mégérzi, ..mégérti és
'az a készség is, amellyel vissza nem riadva

a nehézségeklől, a' különböző .helyzetek pa-
rancsszavát 'sokszor erejé(JellllmÚ1Ó áldozatok
árán is teljesíteni igyeks,?Jk. ," c'

A nemzeti ébredés idején körében is" fel-
lángol a hazafias érzés. A másnyelvű testvérek

. jogai iránti hagyományos megértés, és. megbe- ,
csülés sérelme nélkül megteremti körében a
rendszeres magyarnyelvű .'szelgálatot. .

A felekezetközi életben olyan szerepet tölt
be s ennek alapján olyan megbecsülés részese, .
hogy az esztergomi hercegprímás indíttatva
érzi magát templomépítése mozgalmának 5000
forint és 10,000 tégla adományozásával való tá-
mogatására. ..

Az egy ház alkotmányos jogai elleni támadással
reánk kényszerített harcban a pesti egyház az egy-
házi autonómia védelmének tellegvára. Itt lát-
nak napvilágot a nemzet közvéleményének he;
lyeslése mellett a Protestáns Egyházi és Isko-.
lai .Lap-nak a patens elleni bát-or cikkei.

Ennek a gyülekezetnek a 'falai közül in-
dul el áldott útjára egyházunk irgalmas sama-
ritánusa: a Magyarhoni Evangélikus Egye-
temes Egyházi Gyámintézet.

Ennek a, lelke ad ihletet a Baldácsy-
alapitvány léte s ítésére , amelynek egész köz-

'egyházunk annyi áldást köszönhet.
Iskolaalapításhan és naggyáfejlesztésben

más .gyülekezetek megelőzhettek a pesti gyü-
lekezetet, de felül nem múlhatta egyik sem. A
tudomány fénye sugárzik falai közül másfél
évszázada a magyarhoni egyház életébe. s az
egész magyar életbe.

Ennek a gyülekezetnek első lelkésze az,
aki az üldöztetések félelmei a{lŐtZöttfélrevonult,
elrejtőzött híveket hitvalló közösségbe tereli.

Itt hangzik el Székács J ózsef és Győry
Vilmos ajkáról az az igehirdetés, amelyre az.
egész ország felfigyel. '

Itt vesz csodálatos, lendületet a belmissziói
élet, amelynek hatása alól egyetlen gyülekezet
sem verihatja ki többé magát.

Ennek a gyülekezetnek a lelkészét éke-
siti »az ország papjaeelnevezés ami' nemcsak
az egyházra nézve a legkitüntetőbb jelző, de
egyben a magyar evangélikus, lelkésznek ÍB
apotheozise. .

.Ámde nem ikell a történelemk'utatás pis-;
Iogó gyertyafény ének halvány' világa mellett
kutat.nunkazo:lmaka tényeknek a sorozatát,
amelyele a jubiláló testvéregyházak egész :ha-
zai közegyházunkra gyakorolt életformáló be-
folyása mellett bizonyságot tesznek.

Nézzünk csak szét és lássunile Lássuk meg,
hogy. a ma világosságának fényében mint ra-
gyoga Deák-tér hazai eg'yházunk,éLetében
hegyen épített városként. amelyből' regeneráló
erők áramlanak .az egész magyar lutheránía
~~~. ., :

Itt köszönt be hozzánk az' ·os.széomlas .
utáni elhagyatottságunkban a világ lutherá-
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or~zágbó\ hazajött J?apo,k ,'~ kir~lyi\ud varban
szélaltatják Illegaz evarigélíumot; amely' evan-
'g;ébum a kereskedelem és a katonaság útján
Pestre bizonyára még hamarabb : elérkezett.
Kétségtelen -tehát, hogy a magyarhoni egy-
ház élet~ jórészt a pesti egyház életéből in-
dult -Ri. - "

Történelmi tény" hogy egyházunk élete
a nemzet életével tökéletes ,_egységbe forrt.
A nemzet nehéz órái=gyásznapjai egyházunk-
nak is bs az egyház sorsának jobbrafordulása
mindig a nemzet szebb napjainak felvirrada-
sával köszönt be. Ez az ',egybeforrotts~g még
az egyházi beosztásban is kifejezésre jut, Nem-

-csak a török hódoltság idejére gondolok, ami-
kor máskép nem is lehetett volna, de gondo-
lok az országnak négy politikai, katonai, bí-
rósági és gazdaságí kerületére. Ezzel függ
bizonyára össze egyházurilo négy kerületre
való beosztása. Amint azután az or,szá,g kerüle-
tekre szakadozottságából kialakul a kívánatos
egység, az országgyűlésnek, a kormánynak, a
legfőbb katonai és polgári hivataloknak ide-
helyezése és a tudományos és irodalmi élet
itteni felvirágzás a útján Pest székhellyel, úgy
azzal párhuzamosan létrejön az egyházi ep;y-
ség is és a központ: Pest egyháza: a Deák-téri
testvéregyházak. Ezt a~ állapotot fejezi ki az
említettem felhívás a Deák-téri templomra
vonatkozó ezekikela szavakkal: a Magyar
Hon Köz Temploma.

Tehát míg előbb az evangélium Pesten
át jut elIiazánkba, most az egyetemes egyház
kialakulása a pesti egyház vezető. egyházzá
fejlödését mozdítja elő. De fordítva is. Pest
egyházának vezető szerephez jutása az egy,e-
temes egyház kialakulását erőteljesen befolyá-
solja. Történelmi tények .sorozata bizonyítja
ezt. Első egyetemes jellegű zsinatunk 1791-ben
Pesten folyik le, ugyanitt megy határozatba
áZi egyetemes közgyúlés évről-évre való meg-
{adása. Ezekre fligyelemmel indul meg, még pe-
dig, éppenaz akkori egyetemes felügyelő, ócsai
Balogh Péter.kezdeményezésére és vezetése mel-
lett a Deák-téri templomépítée.mozgalma, Ennek
sikerét az egész magyar evangólikusságvszív-
ügyének tekinti és annak érdekében mínden
erejét egyesíti. Az adakozásban ver enyrckel-
ve vesznek részt az. ország minden. rendű és
rangú evangélikus hívei. Sőt azok is', ,wldk
a gyülekezet kebelében', buzgólkodnak, vclta-.
képen az .egész ország evangélikusságát kép-
viselik. Eltekintve ugyanis egy egész. csekély
töredéktől, a török' megseállás utáni politlkai
irányzat kipusztitotta Pestról az evangélikuso-
kat, 'bennszülött· evangélikus :irt:t úgyszólván
alig maradt. .

. 'I'évedés volna azt hinni, J1:ogy a pesti egy-
ház vezető iszerepe ' csak annak a, helyzeti
előnynek kös:z6nhetö:-hogy ez' a gyülekezet a
főváros falai között él, hogy hívei inkább,
mint .hazai egyházunk bármely más gyüleke-
zetében, az egész .ország evangélíkusságából.
tobqrz?dnak. N:agy .8~er~Eet, játszik: abban az

a .kiváló érzék, .amellyel ez, a gyüh;kezet""a k,or
kö vetelményeit' minderíkef mégéJ'zi" mégé,l"tl' é~.

"az a készség is, amellyel vissza rnem riadva
a nehézségek lől, a különböző " helyzetek pa-
rancssza vát 'sokszor erejét, felülmúló áldozatok'
árán is teljesíteni igyeks,ZJk.-." ,

A nemzeti ébredés idején körében ts' fel-
lángol a hazafias érzés. A' másnyelvű testvérek
jogai iránti hagyományos megértés és. megbe-
csülés sérelme nélkül megteremti körében a
rendszeres magyarnyelvü szelgálatot.

A felekezetközi életben olyan szerepet tölt
be s ennek alapján olyan me gbe csülés rés zese ,
hogy az esztergomi hercegprímás indíttatva
érzi magát templomépítése mozgalmának 5000
forint és 10.000 tégla adományozásával való tá-
mogatására.

Az egy ház alkotmányos jogai elleni támadással
reánk kényszerí tett harcban a pesti egy ház az egy-
házi autonómia védelmének tellegvára .. Itt lát-
nak napvilágot a nemzet közvéleményének he-
lyeslése mel1ett a Protestáns Egyházi és Isko-.
lai Lap-nak a patens elleni bátor cikkei.

Ennek a gyűlekezetnek a 'falai közül in-
dul el áldott útjára egyházunk irgalmas sama-
ritánusa: a Magyarhoni Evangélikus Egye-
temes Egyházi Gyámintézet.

Ennek a lelke ad ihletet a Baldácsy-
alapitvány .létesítéeére, amelynek: egész köz-

'egyházunk annyi áldást köszönhet. .
Iskolaalapításhan rés l1:aggyáfejlesztésben

más .gyülekezetek megelőzhettek a pesti gyü-
lekezetet, de felül nem múlhatta egyik sem. A
tudomány fénye sugárzik falai közül másfél
évszázada a magyarhoni egyház életébe. s az
egész magyar életbe. .

Ennek a gyülekezetnek első Jelkésze az,
aki az üldöztetések félelmei között félrevonult,
elrejtőzött híveket hitvalló közösségbe tereli.

Itt hangzik el Székács József és Győry
Vilmos ajkáról az az igehírdetés, amelyre az
egész ország felfigyel. '

Itt vesz csodálatos lendületet a belmissziói
élet, amelynek hatása alól egyetlen gyülekezet
sem vonhatja ki többé magát.

Ennek a gyülekezetnek a lelkészét éke-
síti »az ország papja« elnevezés, ami' nemcsak
az egyházra nézve ,a legkitüntetőbb jelző, de
egyben a magyar evangélikus, lelkésenek üs
apotheozlse .

.Ámde nem ikell a -történelemkutatás pis-
lcgó gyertyafényének halvány' világa mellett
kutatnunk azoknak a tényeknek a. sorozatát,
amelyek. a' jubiláló testvéregyházak egés1z' ha-
zai .közegyházunkra gyakorolt életformáló be-
folyása' mellett bizonyságot te sznek.

Nézzünk csak szét rés lássunk. Lássuk meg,
hogy a ma világosságának fényében mint ra-
gy.og a Deák-tér hazai egyházunk .életében
hegyen épített városkénüamelyből regeneráló
erők áramlanak ',az egész magyar lutheránía
életébe. , , '

Itt köszönt be hozzánk a,z:összeomlas'
utáni elhagyatottságunkban a világ lutherá-
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nizrnusának első követe.' r.rtu€n indul el útjára
először a 've ztes .háború után a magyar evan-
gélikusság hírvivője is a külf'öldí testvérek-
hez az öntudatot. sugárzó és bizalmat keltő
üzenettel: áll még az őrség a lutheránizmus
várának keleti bástyáján. .

A rádióhullámok szárnyán ennek a temp-
lomnak falai közül száll az Ige távoli szórvány-
helyek Ige után szomjúhozó evangélikusainak
hajléka felé - amelybe evangélikus lelkész
soha még be nem kopcgtatott - s túl a
mesterséges határokon, reményaugárt gyújtva
reményvesztett, bús magyar szívekben,
. Itt születik újjá az evangélikus i tentisz-
telet, amelynek régi formáit az üldözések vas-
marka irgalmatlanul. széttörte. '

Ez a hely az evangélikus egyházi zene
megújhodásának elindítója.

Itt szólal meg D. D. Raífay Sándor
püspök újtestamentum-fordításában és a Ká-
roli bibliának ugyancsak általa :kés:zít'ett, meg-
jelenés előtt álló revideált fordításában a mai
magyar ember nyelvénés így a mai magyar
ember számára érthetőbben az Isten' örök
igéje. '

Lehetetlen ebben az összefügge ben nem
szólanom a közeli hetekben befejezett zsinat-
ról, 'amelynek számára, mint az eddigi három
egyetemes zsinat zárnára is, nemcsak az ott-
hont, de a legértékesebb teljesítményt fel-
mutató munkások jórészét is ez az egyházközség
szolgáltatta .

És hallgathatnek-e arról a mozgalomról,
amelynek közelí megvalósulása ma minden
magya r evangélikus nak álma ée legforró bb
vágya?! A Luther-azobor .gondolata js a Deák-
téren született meg. .

A testvéregyházak zárnára .hazai egyhá-
zunk részéről az a legszebb jubileumi elisme-
rés és ajándék, hogy a zsinat és az egyetemes
közgyülés a Luther-ezobor természetes helyéül
~ Deák-teret jelölte meg és 'hogy a hazai
evangélikus közvéleményben sincs egyetlen
hang sem, amely a zobornak más helyet
szánna, mint "a Deák-teret.

Amidőn .az elmondottak alapján megálla-
pítom, hogy a. Deák-téri testvéregyházak 1150
éves jubileuma nem Iokálís ünnep csupán, ha-
nem az egész magyarhoni egyház öröm- és
hála ünnepe és a jubiláló testvéregyházaknak
forró köszönetemet fejezem ki az egész egyház
nevében mindazért, amita multban és a jelen-
ben a közegyház tőle kapott és neki köszön-
het, teszern ezt azzal a, hő kívánsággal, hogy
álljon e templom előtt mennél előbb a köz-
egyház elismerésének és. hálájának beszédes
bizonyságaként a Luther-szóbor és hirdesse
nem csak a Reformátorra, de a testvéregyhá-
zakra vonatkoztatva is azt, amit Luther egykor
biztos kézzel írt ,a coburgi vár falára:

»Nem halok meg, hanem élek és hirdetem
az- Urnak-,d(}Lg,ait~{(,._·- ~,

Úiabb adatok M. Hegyfalusi
György életéhez.

. ll. A misztikus imakönyvíró, .

Győrből kaptam meg Hegyfalusinak érdekes és
ma már igen ritka imakönyvét is. Ujból és bővebberr
áttanulmányozván, a misztikának olyan kiváló 'magyar
képviselőjét 'ismertem fel benne, akit ezután egy-
háztörténetünkben is számba kell vennünk. Clair-
veauxi Bernnát, Eckhart, Tauler és a Deutsche Theo-
logie misztíkája Lutherre is' nagy hatással volt:
Andreae Bálint, Gerhard János, Arndt János, Müller
Henrik mísztíkus iratait a magyarok is ismerték és
kedvélték. A róm, katolikusok közül Hajnal Mátyás
jezsuitá adott· ki ilyen misztikus 'ima- és énekesköny-
vet: Az +Jézus szívét szerető szíveknek ájtatossága
(Bécs,: 1629, Ujabb kiadása' a . Magyar -Irodalmí
Ritkaságok között.) - A Jézus szíve kultuszát Hajnal
Mátyás jóval korábban kezdte meg, mint Alacoque
Margit apáca' és La Colombiére jezsuita.

A rostocki Müller Henrik művét (Lelki vígasztaló
órák, Lőcse, 1680,) a gyászos emlékű Szenczi Fekete
István fordította le. Id, Aáchs Mihály is imádságos
és énekeskönyvében (Aranylánc, Zengedező mennyei
kar, Lőcse, 1696. Boldog halál szekere, Strassburg
1702.) erősen a mísztikusok hatása alatt áll. Petrőczi
Kata Szidónia Arndt János műveíböl meríti köny-
veít: A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt szíveket
élesztő jóillatú 12 liliom, Kolozsvár, 1705, Jó illattal
füstölgő igaz szív, Lőcse 1708. Ráday Pál egész
Claírveauxí Bernátig ment vissza, ennek énekeit for-
dította (Lelki hódolás és istenes énekek, Debrecen,
1715.). A pietisták nagyon kedvelték anémet misz-
tlkusokat s magok is ezek szellemében Írták éne-
keiket. Arndt János Paradicsomkertecskéjét Huszti
István fordítása nyomán Bél Mátyás adta ki (No-
rínberga 1724.). Bél' adta ki Kempis Tamás könyvét
is (Lipcse 1725,). Arndt János második könyvét
(Az igaz keresztyénségral írott négy könyv, Jena
1741.) hatalmas vastag kötetben Vásonyi Márton,
Bárány György és Sartoríus Sz. János fordította
le. Ifjabb Aáchs Mihály Gerhard János Elmélkedéseit
(Bártfa 1710.) ugyanannak »A kegyesség míndennapi
gyakorlása« c, könyvét (Bártfa 1710.) és Szent
Bernhard (clairveauxi)' Atyának szép áhítatos EI-
rnélkedéseit (Kassa i710.) ültette át magyarra, Mískei
Ádám szintén Gerhard János művét: Ama ,gonosznak
minden tüzes nyilait megoltható Hitnek Paisa (Lipcse
1742.). -

A misztikának e magyal' képviselői közé kell
soroznunk Hegyfaluait. Már 'a Lelki Fegyvertartó Ház
'élé írt önéletrajzában is vannak jellemző helyek.
De még erősebb mísztikával találkozunk az imaköny-
vében. Címéül is a mísztíkusok kedvelt virágát, Ja
rózsát, .a titok szimbolumát .(sub 'rosa) választotta.
A szenvedőket a Százlevelű Rózsa fogja illátjával
Istenhez vonni' és megvigasztalni. A. patrónusaihoz
es a jó matrónákhoz intézett Ajánló Levélben Auso-
nius költő verset Idézi latinul és magyarul a Rózsa
egy napi életéről:' reggel virul, este fonnyad,' Ilyen
a hívők élete is. A "közmondás szerint: reggeli' öröm,
estvélt 'üröm, De 'ha elfonnyad Is a Rózsa, szaz mag
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is származik belőle s .ezekből új rózsák keln~k' ki.
Ez a vigasztalás: »Az egyház egyik érdemetlen szol-
gájának szívében is Istennek elvettetett magva Io-
ganatos lett, s annak mezején ilyen szép két szál
Rózsa felneveltetett, halálom után pediglen, amint
látod, kinyilt.« Érezte, hogy' könyve már csak ha-
lála után füg megjelenni. »Irám Váscnyban.e

Jellemző, hogy az olvasóknak szánt Elöljáró
Beszédet a mísztikusok által annyira kedvelt Ene-
kek Enekéböl vette és versben' írta: »Mit sírsz
keseredett Sionnak 'leánya, Hogy a te mátkádnak
elrepült a szárnya? Kinek nagy csendesen szép ár-
nyékja alatt Mind eddig fehíren te tagod meg-
maradt, Nagy melegségéböl örömöd nem száradt,
Sütő sugárítúl semmid el nem fáradt... Csudálom,
az álom el nem ment rnellőled, Míkor a szép mát-
kád elsietett tíiJ.ed... Dc az ő jegyesét el nem
szekta hagyni" Annak szép szerelme meg nem sze-
kott fagyni... Ime, két szál Rózsát szakaszt érde-
méről, En általam küldi' néked mezejéről.« Ilyen
érzékies képekben hat oldalori vigasztalja Sion leá-
nyát. Nagyon gyakran festi a Jézushoz való vá-
gyódást ily módon, (sszeretőm, galambom«). Es túl-
ságba viszi Jézus' sebeinek, a kifolyó vér, az' öt
forrás, öt kútacskák, a sebhelyekben való elrejtezés
stb. érzékies kíszínezését is.

Hegyfalusinak és ill pietistáknak volt egy ked-
ves énekük és dallamuk: Te világ' szép ékességed.
Franek János gúbení polgármester (1618-77), a ki-
váló világi és egyházi kültő írta, akit mindjárt
Gerhardt Pál mellé helyez a hymnológia. A dal-
lamot pedig földije és barátja Crüger János, a jeles
berlini kántor szerzé, A magyarban ez az ének
Vásonyí Márton könyvében (Francke életregulái
Hane 1711.) jelent meg 'először. Valószínűleg Vásonyí
fordította, akt ismert szép énekét (Magasságban
szemeimet) szintén erre írta. A gúbeni Franck többi
énekét is igen kedvélték a magyarok: Jézus éle-
temnek, Uram, rosszúl cselekedtem, Készítsd magad,
kedves lélek.

'Franck János volt első úttörője a misztikus
énekíróknak , akik a zsoltárok helyett az Enekek
Enekét ' vették míntának, A hitehagyott Scheffler
János (Angelus Silesius) volt köztük a legnagyobb
poéta. Hegyfalusi, a »Te világ szép ékességed« szö-
vegét és dallamát annyira megkedvelte, hogy mínd
a 8 versszakhoz bővebb kifejtéssei egy-egy külön
imádságot írt (381~406. lap). Az imakönyv végén
pedig erre a dallamra 'egy hosszabb éneket is írt
ily címen: Beszélgetése a Sulamitból valónak, vagy
akármi hivő léleknek az ő lelki vőlegényével és
Mennyei Salamonával az Ur Jézussal. Ebben mondja
Sulamit: »Világnak Valet mondok, Csak adj nekem
annyi helyet, Hol megöleljek tégedet, Oh édes atyám-
fia, Isten és Mária fia.« Salarnon pedig felel: »Oh
szerelmes Jegyesem, Én választott kegyesem. Ime,
látod, itt vagyok már, Kit szíved alig várt s vár,
Most cselekedhetsz nyájasan, Velem barátságosan.
Sőt te magad légy egyedül Szivem szeretője szentűl«,

Különben ilyen érzékies kifejezések az Uj Zen-
gedezőben (O-graduál) is vannak: »Jővel, kedvese-
det ölelj ed meg' hát, Aki' szerelmesének megadja
magát; Kívénságom megadd, Szívem elíoglaljad, Ta-
níts "gyakorlanom ' Szájad" szent e.s6kját«: ,(366,. , é.),

Ilyen .sorok , vannak a" 387. énekben ~Is: "Te, szád
csókja, Lelked lángja Engem .elolvaszt épen; 'Hül,
vagy oh szép völegényem!« SŐt: a' hallei, nagy Francke,
egyetlen énekében is van iIyen vers: »Jővel, ez ke-'
gyesed szava, Jöjj, kiált te édesed; KiáÚ és szól
torka tátva: Jöjj, jöjj, nézzed kedvesed, Jővet' már
én vőlegényem!« Es az okos szűzekre . is .céloz
Franeke éneke, akik az olajat és lámpást készen
tartva várják a vőlegényt. A kernak ízlése tehát
mentségére szolgál Hegyfalusinak. De neki, akinek
baja volt a tűbingiai cukrásznéval, baja volt Rozs-
nyón s 'akit a devecseri pápista asszony miatt Iosz-
tottak meg esperesi hivatalától, kényes dolog volt
ily érzékíes, szerelmes képeket használni, még ha
Sion leányáról és Sulamitról szólt is. Voltak ugyanis,
akiket' az a nagyon érzelmes, költőies szellemi misz-
tici~mus emberi gyarlóságuknál fogva a testi érzé-
kiség bűnös misztikumába is belerántott.

A Százlevelű Rózsa két részben 200' Imádságot
foglal magában, Ezek közül 81 versben írott. A pró-
zában írottak előtt és után is vers van. öseink na·,
gyon szerették a verses. előfohászokat a prédiká-
ciókban is. Hegyfalusi már ifjúságában is Balassa-
verseket énekelt. Az. imádságok között is .vannak
Balassa-versek s a sok alexandrinus mellett nyolc:
szótagos ütemes és egyéb versformák. Valószínű-
leg német forrásnkat is használt. A 366. lapon van
egy r.övid gyónóimádság »a' német evangélikusok
szokások szerint«. Meglépő ebben, hogy az ímád-
kozó Istentől a lelkészhez fordul: »Kérlek is Tiszte-
letes' Uramat. .. hogy bűneimtől absolválj , és 0'1.;

dozz fel és azután az Ur Jézus Krisztus testével
és vérével étess és ifass«.

A könyv a legkülönfélébb alkalmakat is figye-
lembe veszi: »Míkor elsőt harangoznak, Mikor má-
sodikat, harmadikat, Karácsonyéjjeli predíkáeió előtt,
Diétakor, Földindulás, Napfogyatkozás, űstökös csil-
lag támadása Idején, Nagy urak és tísztek,. Keres-
'kedők, Utról nyereséggel hazaérkezök. Diákok, Tá-
bori vitézek, Török fogságban levők, Uj házba lakni
menők, sat. imádsága«. Csupa 'szentírásbeli he-
lyekből álló párbeszédes imádságok is vannak ci be-
teg és Jézus, az özvegy és Jézus között. Ezek na-
gyon találók, erős vigasztalással vannak jele. Hi-
báiról már szóltam. De különben imáiban mély vale
lásos érzés van, az Atya és Fiúíránt alázatos, mély
hódolat, erős hit és bizodalom. S mindezt erővel
teljes, .bíblikus nyelven fejezi ki. J6 magyarsággal
ír, szeretr a költői képes beszédet, de többször túloz
és szentimentálizmusba esik.

A két .részhez (568. lap) járul még az egy
évvel későbben (1730) nyomatott Toldalék is (56 lap),
melyben »az időnek mostohasága míatt kihagyott úr-
vacsoraí imádságok és valamí kevés válogatott éne-
kek« vannak. Csak 45 ének, köztük olyanok is, me-
lyekkel Hegyfalusi megelőzte az 1743-ban megjelent
Uj Zengedezőt. Ö inkább csak a Zengedezö 1696.. évi
kiadásából v'ett át énekeket. Például az »Urarn Jézus"
én tudom jól« éneket az 5, versszaktol kezdve mint
külön imádságot közli: Hogyha- pedig, a mezőben
Ellenség kéze által (548. 1.), Torkos Andrásnak. k]
az ő elmozdltását követelte, mégis kéziratból' elő-
ször közölte, egy oI~ énekét, ,melyaz Uj Zengedező-
ben csak 1743-ban jelent meg.v Ez aZ4_én.ek:Drág~
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kincset és szépséget Nyujt l1ékünili; a· Jehova. Trillér-
Bálint szilézial költőnek népdalaból átírt .éI,leke' ez
(Ich weiss ein Blümleín hübsch und Iein. V.on Christo,
der edlen Blum.· Br~slau 1555.). Hegyfalusi a fordító
nevét T. A. betűkkel jelölte meg., Külön dallama
volt, melyet a németek később, Ich hab mein Sa ch
Gott heimgestellt énekről' neveztek el, Megpróbálta.
'Hegyfalusí a Toldalékban .. hogy Emilia Julianna
schwarzburgi grófnő szép énekét is lefordítsa (Wer
weiss, wie ,naher mir mein. Ende), de az Uj Zen·'
gedező ennél jobbat vett fel.

Vítaírata és imakönyve helyet biztosit Hegy-
falusi nak egyházirodalmi munkásaínk sorában. El.et·.
ra jzát ez új abb adatokkal kell kiegészítenünk .

D.. Payr Sándor;

...Asszonyok". és egyebek.
A napokban egy vidéki lelkész barátommal

sz ínházba akartam menni. Mivel abban a szln-
házban. melyben egy híres magya:r író da-
rabját adták, már nem vkaptunk jegyet, el-
mentünk a Vígszfnházba, ahol az »Assszomyok«
címú darab volt- müsoron:. Ezt a darabot és
az előadást ugyanis több oldalról hallottuk dí-
csérni. Azt mondják, jól jellemzi az a szenye-
kat és sokat lehet rajra nevetni, Igy azt gon-
doltuk, hogy valami karikatúrát va,gy esetleg
a női gyarlóságok kífígurázását fogju1k látni és
gyan útlanul elmentünk;

Sem barátom; sem én riem vagyunk iál-
szenteki Megértjük a tréfát, tudunk.nevetni a
jól sikerült.élcen és szellemes mondásokou, deo
ezen ádarabon, amely pedig a 'Lipót- (Szent
István) .városban.nap-nap után telt háza,t vonz,
nevetni nem tudtunk, ele 'annál többet megbot-
ránkozni és bosszankodni,

Hála Istennek, nem' értettünk meg min- ..
dent, de.. amit megértettünk és amit .Iáttunk;
elég-volt ahhoz', hogy pirulva és szégyenkezve
üljünk ott és a, magyar színházi kultúra határ-
talan süllyedesén kétségbe essünk. .

Erkölcstelenség, trágár és durva kiíeje-
zések .sorozata, hígvelejű, szellemesség nélkül.
valókiszólások, meztelenség : ez az egész darab.

Egyetlen íérfiszereplő nincs a darabban,
hanern csupa dologtalan, léha, kifestett és üres-
íelkü nö, akik egészen közönséges kifejezések-
kel és gesztusokkal gúnyt űznek a legszentebb
érzésből, az anyaságból és még' véletlenül sem
ejtenek szót másról, mint házasságtörésról és
e,g'y éb erkölcstelenségrök . .
~ A mi1iő, amelyben a darab játszik: ~g'y

kozmetikai intézet, ahol, pletykázás mellett ki-
készítik »a hölgyet«, - egy, tornaterem',
melybena, hölgyek lesoványodás végett -
természetesen megfelelő öltözetben .~ külön-
böző mozdulatokat yégeznek;.~ egy fürdőszo-
ba, ahol az egyik hölgy a fürdőkádban (va-
lóságos vízben) fürdik és telefonbeszélgetést
folytat ésegy szálloda folyo ója az illemhely-
lyej, ahova 8i hölgyek ki·be.já.l'uak.,.
.c....)~~~mf&t,:.Pf!.c!§o].;x.é;h • .fedő...';,._,'. . " ;.•..;" """..:

..Szomorú szerepre vállalkozott a.darab. két;;
átültetöje.. kikIteik .egyike evap,g-éli,kf!s egyM~,!
zunk tágja. " ~. ) ,.' ',',:. j ••• ~_.~

Mindez talán nem ennek a- lapnak a ha-
sábjaira ta,r:toznék,. de ..a. kővetkeztetések le-
vonása fg-en. Mert az »Asszonyok« "uerp".a,4.o
egyedüli SZíndarab, ll}.elY .mocsá rga.~t tellie~~,
a' sz ínpadról és a vászonról, vall ilye il ciLa:J;al,i~.
sőt könyv is elég:. Ez csak .eg-y, példa. r-, "

Gombamódra szaporodnak az .eféle . szel-
lemi produktumok, .rnintha az. -é,let ~zenÍ).yes'~t
okvetlenül ki -kellene teregetnsés mintha, mar
nem is lehetne szépet írni! : f'

Vagy azt 'már nem, tudja élvezni' a ma.i
'ember? Ennyire megromlott volna mar' II köz-'
Ízlés és közerkölcs? Talán .még .nem tartunk
itt! .' , . .'.. , . , ,..',:

. Azt hiszem .azonban, elériceseti .cuHiVij, '1i;1iiJi-
lcor evangélikus eJ.gyhál~1.mkn'aJv is nfeg .kelt:
mozcbul11Ji és harcot. kell indítani az: erkölcstelen'
szinház, film é ' irodalom ellen. ' .' i .

Jóleső érzéssel ólvastarn'<a közelmuitbaar,:
hogy katolíkus !magy,ar t-esitv'~r:y'i11!kmár l'iI:e~;:'.
mozdultak.-ilyen irányban, :.' " ."

Szerintem ez: . volna+az 'a terület.. ahol a,
külőnböző keresztyén egyházak 'igazán eg~'::
má ra, találhatnának éaeróteljes közös akciót
indíthatnának. "Merf a zsidó erkölcsök emle-'
zetése üres frázi,s ha mri magunk csaladunk.
han. t:ársaságUllkb~n, Íüváta,tban' é's' niúhélyben,'
szószéken és gy üléseken nem agitálunk az 'er-o .
kölcstelenség ellen; cs.a~c türüntk, é,'S 'e'lnézünk'
mindent, . . .

Én me gmondom mincleúk;jnel)', kive! mó-
dom- va II ilyen dOltJgr,6Vbei?zélni; ,ho:gy: 'é~t,~,s a,
hason ló" darabot n~ I~éz~,ej'ill~~;:.Lé'P"'~S!z" ba~'á-..,
tom ostorozza a szószéloről' az-ilyen: szórakozást ..
Ifjúságunk vezetői ne fáI'a<Jj~~~- 'b,e1e:(-a,;l~eg:
vetés és: harag körbácsának' .suhngtatásába..
Gyúléseinken napirend': ,e16tt-' és ;i~1~ítv"&py!Üi(
tárgyalásánál .tegyül~ sZó~á" a~ 'Uy:er--,é,lolgokat.(
Egyszóval: ne-hallgassunk, hanern nrínden esz!~'
közzel irtsuk a gazt.'· ." \ . -'. :' .. ' .. ',. ';'

Egyházunk -szellemi vézé'r:eit;~ el ',9 ~ohan,
pedig püsp?k;et~nk:et ,a1;ro:>kéT~~t,: :~ío,fNtjP'~"~!~tJj
tercesett es :"'YI'/,.0'gft&rpto~t. . e,lő!c.f!szdes U/Cl~l. va-,
dítsa"f/jak 'e:rŐ't'elje.s';t-yrszíÍ..gos ,iniozgab'Yl;a~"és, hit-;
dies enek seent háborút 'minden olyan. tltóra'-
lcozáe, irodalmi-és műVé,'sze'ti' ~lkot.á;8, ,stlJ.; (flle,n'!
mely a-nemes" és lelket udít'ő mulattátáaés győ'-
nyörködtetés helyet.tmétel'yt hint ,:a,-lelk~kbfr
meg'rontja, ~a.z egy:éntJ,'; d·(l.tmihbt, , vé'i/ér'edJrn;enY1
?en p:e:df{1.' 7carrhozatna 'é-s, 'haz"inlC. 'r.~7?~tisá)·f;
ceeei. " '," Dr: !{rm(j J,eno.

'. • • r 1 ,·t ,,:'.'

, ". r , l' ,••"':".1.. .• ~'., •

. .Megjelent!,.»A~~errrilik:, vaédrndpja« LI. r :kP~et. '.::
Gyermek~~te.ntlsz:te1eti beszed v~.zlato~.. ,AdveI?t',·r ~S0
v<lsárn,aPJr;l.tolIllen~ypen;eJ;l~,~~!;,\ln,n~p~lg;'OA ;'d~n.ifinn,
norvég es svéd evangélikus .~gyh.a~l mrptekiroda:
Iombór feldelgozták: .. Wolf .'LaJo~~'D~dlll$Zky Gyula
és -Kíss, György. 'Ara. a-' hatalmas kötetnek .. !ŰZVé
P 6.50,vászon.kötés])en p. 8.50.' . c.:' , " .• : '.-' •

Kiadja' Scholtz. :Testvérék k-Őny.\Fkeresk'~désé;Búdap,est,
:-: --""'-i!.J.-.JX.".:·Eereno ..;..t~i'qt> ~21t"''';·;;'l. ;".~-.,::,.
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. ,Dr.-?zlávik Mátyás- halála. I
. Evangélikus egyházunknak egyik érdemes

és nagynevű munkása tert pihenőre: Dr. Szlá-
vik Mátyás, az eperjesi teológiai akadémia
nyugalmazott tanara és dékánja Rákosszént-
mihályon december 3-án váratlanul elhúnyt.

Egész életét. egy házunk szolgálatában tö1-
tötte. A·gömönTlJegyei Dobsínán született 77 év-
vel ezelőtt. Középiskolai tanulmányait a rozs-
uvói evangélikus gimnáziumban vég-ezte, majd
hazai teológiai évei után több évet 'küllöldi
egyetemeken töltött iés teológiai doktorátusát
a Halle-wittenbergi .egyetemcn nyerte _el. Az
eperjesi teológiai akadémián a rendszeres teo-
lógiai tudományokat .tanH()tta és ebben a. mi-
nőségében is állandóan élénk összeköttetést
tartott fenn a németországi teológiai körökkel.
Fáradhatatlanul .olvasott,. tanult, írt és vitá-,
zot~ rninden egyházi .kérdésoen .. Egyéniségének
egyik jellemző vonása forró egyházszeretete .
volt, ami -nundig .erőt adott neki tanári pá-
Iyáján a lelkészi hiva.tásl~a készülő ifjú teoló-
gusok . életének mínden :kérdésével való Iog-
lalkozásra. 'Mint az eperjesi teológusok ott-
honának igazgatója, dékáni tisztje mellett kü-
IOJ1ÖS szerétettel BS' buzgósággal foglalkozott
az ifjúság lelki életével. Azok. a lelkészek,
akik katedrájának hallgatói voltak, vagy' mint
az Otthon lakói. még közelebb kerültek hozzá,
el nem halványuló, sőt inkább később is 'erő-
södő szerétettel gondoltak .rá, mindig .. ' .
. Egyéniségének másik jellemvonása. forró

hazaszeretete volt. Az Ő »Gömörországát« nem
tudta megindultság nélkül említeni, a magas
'I'átra hegyeit 'örvendező lélekkel járta, de
alig volt Nagymagyarországnak olyan vidé-
ke, ahol meg nem fordult volna.
. . Él~té küzc1élmesélet volt. Lsten nagy csa-

Iáddal áldotta meg, de amikor az eperjesi aka-
démiaval együtt menekülníe kellett, nagy gon-
dokkal is. A. menekültek nehéz életének nél-
külözéseit és bizonytalanságait mind átszen-
vedte. Munkakedve azonban. nyugalombavonu-
lása után sem csökkent, Mindig kész volt az
ország bármely· részén igehirdetést, előadást
vállalni és a "pestkörnyéki alakuló kicsíny gyü-

. lekezeteknek úgyszól ván míndegyíke hálásan
emlékszik vissza az. Ö. buzgó, munkálkodására.
Halála előtt négy nappala nagygeresdi gyü-
lekezetben előadást tartott és a már 80 év
Ielé közeledő, de még mindig egyenes tartású
es' élénk' szellemű férfiú halálát senki sem
sejtette. Családja körében, békésen t..öltött éj-
szaka után, váratlan szívroham pillanat alatt
megölte.

Temetése december ő-én volt a. rákos-
szentmihályi templomból. Blatniczky Jenő cin"
,kotai leU<:észimáj.a után Kemény Lajo,sbu~
dapesti esperes mondotta a gyászbeszédet, majd
Dr. .Deák .'.J ános egy etemi t~Jlá,r. a hittu do7

niMyi -kaJ:' és,:~arz,eperjooi.;·Yolir .:koné-~um ta-

nárai nevében, Dr. LuX: Kálmán. a rozsnyói
üreg 'diákok, Dr. Lux Gyula' Dobsina szüló-
város nevében és· Csák Gusztáv egyházfel-
ügyelő 'a rákosszentmíhályi egyház nevében
mondottak meleg és meghatort búcsúszavakat.
Holttestét a sashalmi temetőben helyezték sír-
ba, ahol 'I'óth-Szöllós Mihály mondott vimát
és ráldást. .

'I'anítványai körében mozgalom indult meg,
hogy emlékére a soproni 'I'eológusok Otthoná-
ban alapítványt létesítsenek'.

.f.Lalálát egyetemes egyházunk és altalá-
han minden egyházi közületünk gyászolja cés
a gyászolók közé számítja magát lapu nk. is,

• melynek .készséges munkatársa volt. Emléke
és munkája áldott -lcegyelettel unegörzött- ma-
rad közöttünk.

..Hivatalos pertu" ?
Az »Evangélíkus Élet« f. é. 47. számában

G. L.zóvá teSIZ egy esetet, amelyben egy.
gyülekezet lelkésze elnöktársat a bizalm as ta-
nácskozás során állandóan »méltóságos úre-nak'
címezte s viszont az illető gyülekezeti felügyelő
a lelkészt »nagytiseteletú úr«-nak szólította, G.
L. szerint ez a körülmény annak a jele, hogy
»akik együtt vezetnek egy gyülekezetet, a test-
vériség parancsait még formális. vonatkozás-
ban sem tudják gyakoro-lni«.

Nem hiszem, hogy a lelkészek - velem
együtt, aki ugyancsak a lelkészi karhoz' tar-
tozom - G. Lmek" eza a következtetásét alá-
ímák. Ne' feledkezzünk meg arról, hogy. a
tegezödés ma, már -egyáltalan nem a »testvé-
ríség parancsának formális vonatkozásban való
gyakorlása«, hanem sokkal inkább a, közép-
osztály egyes köreinek elfogadott érintkezési
formája. Aki ezekbe . a körökbe csak be is:
kukkantott, tudja, -hogy ott tegeződnek egy-
mással olyanok, akik között a testvériség még
csak formális értelemben sem áll fenn. Nem
teszünk helyesen, ha most mi nyilvánítjuk a
tegezödést a testvériség megnyilatkozásá nak.
Éppen min den. jóérzésu lelkész tiltakozik az
ellen a Iátszat ellen, hogy talán kapaszkodik
a méltóságos felügyelő urakkal való' tegezö-
dés után,

Abban viszont G. L-'nek igaza van, -hogy
a gyülekezetek élén álló. elnöktársak személyes
éríntkezését hassa át a .testvéri kőzösség' tu-
data. -Ha ez valóban megvolna és pedig: nem-
csak la (gyülekeZJeti elnöktársak közt, hanem az
egyházi. életben munkálkodó ·al~csonyabb· és
magasabb őrhelyeken álló lelkészd és nem-
lelkésai egyházi. munkások közt.. akkor ennek
természetes következménye volna, hogy egy-
házunk.vkőrén .belül megszánnének a sokszor
egyáltalán nem ,egyha.zi életünkből származó és
oda --nem i,s tartoz ó titulaturák. A rendiség
világából kaptuk ör-Öil{Js.égül.a magyar társa-
dalomban va címek;' ,oo~-méJ;t~ok· ihi:et:,archiá-
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[át, melyet neobarokk.világunk meglepöügyes-
séggel, és sokszor korsrerütlénalapossággal
fejlesztett tovább. Sem a rendiség. sem a nec-
barokk nem ')~gyházi .elv«, Próbáljunk egy-
szer már valóban evangélikusok lenni és egy,
házi életünkben ne olyan címeket alkalmazni,
amelyek a világ előtt jelentenek tekintélyt!

drkk.

Figyelő.
Azt hittem első esetben, hogy másoknak is

Ieltünik és szóváteszik a. dolgot. Miven azon-
ban advent 2:' vasarnapja elötti szembaron is
ugyanúgy' jelentette a másnapot a rádió, nem
hagyhatom szó nélkül. - November 27-én este
így kezdte a híreket: Holnap nov.28-~ka, a
kat. naptár szerint advent 1. vasárnapja, a
prot. naptár szerint Sieiámia: Dec. 4-én este
ismét: Holnap dec. 5-ke, a kat. naptár ezerint
advent 2. vasárnapja, a prot, naptár szerint
Vilma napja. ~ Ugy tűnik .fel az ilyen jelen-
rés. mintha az ádvent róm. kat. kizárólagcsság
volna s mi - holmi eretnekek - csakugyan
Krisztus-várás .nélkül tévelyegnénk -e napok-
ban. Ily módon megeshetik még az is, hogy
december 24-énaz.t mondja rádió : holnap dec.
2h-ke. a róm. kat. naptár szerínt szent ka-
rácsony napja, a protestáns naptár szerint
István napja. Az ilyen hiradás jog:g.aJ.meg-
erősíti a rádió kat. hallgatóit abban a hitükben,
hogy mi csakugyan nem vagyunk keresztyé-
nek és még mélyebbé teszi a szakadéket ma-
gyar és magyar között.

Kívánatos volna, hogy illetékes hatósá-
gunk lwrrigáltu-s.saa bemondó további beje-
lentéseit s a jövőben éberen őrködjék, nehogy
hasonló megcsúfoltatáshan legyen részünk.

F:uria Zoltá,n~
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. ADVENT 3, VASARNAPJA.
Máté 11:2-10.

Ne csudálkoze olyan elöke16en K eresztelö Já-
nosont Igen emberi az ő kérdése, s nagyon a mienk.
Mi vC$(Jyunk ezek az áduenii óvatosak: »Te vagy-é,
aki eljövendő, vagy még mindig mást' oáriunk?«
Dc jó is- óvatosnak' lenni! Az Óvatosság megóv a
dö,ntésektol, a határozásiál, a megtéréstöl, a szolgá-
lattot, s .ú/abb \ é$ újabb gondolkodási időt igényel
mindezek heluett.. Ha a Krisztus most itt lenne' test-
ben, mini akkor, úgy ma' is több áoatosan. kérdező
leüelet kapna, mint: bátran csatlakozó jelentkezést.. .

Ez meg csak azért van, mert mi sem látjuk,
amik történnek. Nem látjuk, hogy valóban nw is
vannak .meqtisztulások, feltámadások, hogy 'megerő-
södik sánta gyengék járása, megn.yilik vakok szeme
s sÜket"ek, tü.l~' J; mindebben nem llitj~ CJ kiijdött

Krisetus cselekuésénei; ereqmény.ét, ,.:. ";
Mert nem akarjuk látni. Ugya'nis- mi .mást akar-

nánk látni, Földi' egyházhatalmat, kézzelfogható Is-
tent, »ertheto« iqehirdetest, áldozat, nélküli és sima
bejutást a mentujekbe, égi mannát' és a biÍliós élet
biztosítását.' be az áduent, - ~s jó" ezt észreuenni.
- a bűn, a halál és a rujomorúsáq ellen viaskodó
Krisztust hozza. Es boldog, aki meg nem botránkozik
Benne!

- II zsinat által alkotott »Egyházi Törvényeke
könyvalakban megjelentek s azokat az illetékes
püspöki hivatalok. az egyházközségeknek megküldöt-
ték. Tekintéttel ,arra, hogy a meghozott tíz törvény
közül hat 1938. január elsején életbelép. az egyház,
községek' vezetőinek és tísztviselöinek ajánlatos azo-
kat tüzetesen. megismerni és ezért míelőbb besze-
rezni. Az »Egyházi : Törvények« c. könyv megren-
delhető "az evang. egyházi pénztárban '(Budapest,
I\!. Deák-tér 4.). Ara darabonként 3 pengő és a
postaköltség ..

-- ll. 'református egyház zsinata' e napokban
újból megkezdte üléseit és elfogadta az evangélikus
zsinat által »Az evangélikus és református. .egyháa
közigazgatási és vagyoni vitás kérdéseinek eldönté-
sére létesítendő különbírJság« szervezetére vonatkozó
törvényt, amely tehát a református zsinat mun-
kájának szentesítése. után életbelép.

- II pesti evangélikus egyház jubileumi. ünnepé-
lyei december 5-én a templomokban tartott hálaadó
istentiszteletekkel kezdődtek. Ugy az ifjúság, mint a
felnőttek számára tartott istentiszteletek hálát adtak
Istennek megtartó és megoltalmazó kegyelméért és
az Ö segedelméért könyörögtek a jövendőre nézve
is. Az egyházközség 11.000 példányban kiadta és
megküldötte az egyháztagoknak az elmult másfél
évszázad történetét. Az' ünnepi ülés a Deák-téri
templomban december 8-án az egyházhívek és a
testvéregyházak. valamint aszékesfőváros .. kép vi-

~selőinek jelenlétében méltóságteljesen ment végbe.
Az Erős vár eléneklése után bevezetö imát mondott
és Igét olvasott Broschko G. Adolf t. b. esperes,
a közös egyház lelkészi elnöke. Megnyitó beszédet
mondott Dr, Németh Odön, a közös-egyház fel-
ügyelöle. Ünnepi deklarációt olvas-ott fel Kemény
Lajos esperes, a magyar egyház igazgató-lelkésze.
Az ünnepi beszédet D. br. Radvánszky Albert, az
egyetemes 'egyház felügyelője mondotta. A Deák-téri
Lutheráma és a Fasori Vegyeskar együttes karéneke
után D. D. Raffay Sándor püspök befejező imája
és áldása, valamint a gyülekezet »Ne csüggedj el
kicsiny sereg« éneke zárta be az emlékezetes hála-
ünnepet. Az ezen emlékünnepen. valamint a hála-
adó istentiszteleteken - tartott ünnepi beszédeket és
igehirdetéseket az »Evangélikus Családi Lap« leg-
közelebbi, bővitett száma fogja közölni, hogy azokat
az olvasók az egyháztörténethez csatolva együttesen
megőrizhessék. .

- Lelkészbeiktatás. A szakonyi (Sopron megye)
gyülekezet f.. hó 5-én iktatta be hivatalába' új lel-
készét: Rácz Ernőt. A beiktatás soráll úrvacsorát
esztott Fülöp Dezső büki lelkész; majd Bőjtös László
esperes mondta el beiktató beszé.dét, utána a be-
iktatott lelkész tartotta meg igehirdetését, végül
a jelenlévő lelkészek rnondtak áldást a beiktatott lel-
készre. A díszközgyűlés megnyitóját Dr. Ajkay: Ist-
ván .egyházmegyei felügyelő mondta. .

- Felügyelöbeiktatás. A kemenesmagasl gyü-
lekezet új felűgyelőjét, Tóth Lajos körjegyzöt de-
cember 5-én iktatta hivatalába Molitórisz János, a
kemenesaljai egyházmegye esperew.' . '.

Házasság. Kelemen Ilona" és Yáradi Lajo6 le'l-
"kés~ thó 12-én déli 12 órakor tartják.vesküvőjü-'



ket a tápi6szelei:~va:rfg~' yt~mplóihban:;·;'majd· :ugya·ft·
aenap ·'c\i;,-.u.5 Qrakor ,,~~ep<eH~temploll1b:8n' M,.egy-
házkö,~ség,'tagj~t ünii~pélyesen"fogadják öket.

." ..).-. - - .. ," ' .•. 'c, -""'y" .. '~ "C '''' ..•..!.,,- II Mag.yar.-Luthe~ Társaság. fil: egyetemes egy-
ház díszférmében, VIlI., 'OlIői~út 24. december hó
iS~árf,\ este fél'·'] 'Órak<ir felolvÍlSó ül.ést'tart, rnelyen
Ell\,'VládárG-ábor m,'. kir. titk'O$ nanácSos -az .ú]: egy-
tllí,zi;..tör,yénY:ékr€íld~l'telŐadást ,:cL uf;ne,I" énekeíből tel-

~6~i~l~á~do~e;t~pök~Y;~~~h~~i '~fng:,z~~~~~~~ez?k
Maróthy, Jenőről, végül felolvasásra kerül Maróthy
Jénőrelbeszélése': ,;Ki hozza !8 'kár.ácsonyfáf? Off er-.
t4f'Í:llID.a -budapesti Luther-szeborra. " ,.. .
, . '-- Evangeliz~cióF·A·:Baráti Mozgalern első' gyü-

lekezeti ~vangéli~ácjója,december .10-19-ig lesz To-
karati: -Végzí' Hiitffiafi Béla 6sagárdi lelkész. - A
c!'ÓnÍbóiJái'{'egyházKozség'd'écemoer 7~én'és 8-án evan-
gelizáló. napokat -tantott.. . " "'. '.

o;' ,; 7"7 !L ~I,lql;lpest-:~.elenföldí Luther Szövetség ka <

ra~op~l .eg~h.azzenel,' hangversenyel -december hó
~l:én .~~~I,t'1:átif~U, '~r,ai 'K~~Qe'h~l'fartj:a'á X,I., Lénke-
tif'56.·· szl á1attl' ternplombah, A 'műsoÍ't la rádió is
közvetít!."., _ 1. ,. \ C " "', -Óc,

- Kelenföldi hírek. A Nőegyesület december 4-1
tl1a~~~~t~j~n Pr.·Q ~?lyo.~ J~~i:!.;.ta~to~t.előa.d~st: A
lutlieramzmus vllagliely.z.eté' Clmen.· KeryMana he-
-gé'a.üTí;"Marfay 'Erzsébet é"nek'e1t'és 'Palmay Kálmán
szav.:aH .. A:z, Élnék' 'es ·:ienesmifu kíséretét . Weltler
Jenő ·;oliar~agy-. látta, el.' f'.~., December os-án aNő-
f.~:Y:l~.ü.l~K,m~~L\~s. ..:<:!sQk()l§d~i:i~lutá~t.rendezett a
gy~rmel{e\inek, qlelYéllkalo.mmal, míntegy 150 gyer-
ínekét Wn'd'égehé:k 'meg: ....:::A' 'gyülekez'et decemoer
9-i, második ádventl! es1:jén;.hi.tkácsY:·~zső téti lel-
~~~z, hY'qeW~·l:qz.Ig~.t'.'-r:l December .!2+~n aydélutáni
l~,ttn!ls~t~h:f;, ~f~,l ,jl;::;h}~z~art.ás,i .aJk:!,llmltz,Ottak. tes~
~úlntJ!eg '';.~~.:.,'Pr ,~'!.SZ.ta~~li~f.:tár1J.l~ak.. U:t~ll;a szeretet-
\l~Il~~g?,éZ)~kr_~,sz.m~re 'r.,c-. Decernber IS-án délután
?;o!ako~§~~gE?ny~~_.s~erE!tetvenqégsége. ~ December
l~~en d~lutan 6. 'órakor ifHisági színműelőadást tar-
6,uik" melö' ';J.1ka'lomma! ;s~ính~' kerülnék: Szántó Ró-
p~rt<)\' 1~~?~,ö1'L;.~~~i. 'A-~ :~I.ly.?s,Zivf Jste!b ujja; es
~<!e,s~!,lYlfm!;.<.nt:j; slra~oIl.,c. ;;~gyf~~Y9nás!?~i. - De-
9.elllQy ,..,2~:::~rn:,qeJut~!1 ?" pra)Sor .. .szegények kará-
Cs?p~',a·uml:e.p~ ·,a,.,~P2:plgm9,aI]:i, .......:, I

~)~:;"? }\,,~isk,QJc:i\ :~~~ng~likus c.'Nőegy"Jet/ ezídén ía
MJJ{19::;:llaP,J&n,a 'Jsegit'!) .ernberszeretet. jegyében. 180
g.~etll}~l!:e1~rés~~sLtett.,cipő· .és .ruhaadom'ányban.A
{>AQs~;t4&;un1J.~p~l;ves.,k~l'et-ek .J~ö:it folyt, .le. A gyer-
Il}ft}!:el$·:.;e,l}.eke·,",Jfln Qusz,&, Laj os -esperes beszédében
!!9::d9.~~ttal;.emlékezett, meg ;vitéz: -nagybányai- Horthy
~~~lQs, _névn!1pjáróC' s."rámutatott .arra az, -ember.:
qlentp,..l..nem~e~é~ítő --rnunkára, HfUely,et. az Evangé-
l,*~s ,;N.oegy,le.t,t~g<l~~,.a!-llld·ol~>~zevbei1.!S ·2000pengö
@;'~\i.uo:lj.lhpJJe.wtli"a.<;lqJJlaI!:y-Qz!isavaligyekszik ,~ gyer-
m~~e~, '.~k'.l~Ulgy'a}'~l~.t:!ie.tet,luragadm amyomor kar-
If1.Jll~91;,,~Neghaj;0;Y~Jt ,.a,.\,gye.n~ekek· köszönete és
szal{ala,sé!,.,::A' .,~,ze.p~unp~p~ly,;,,·utan;. .melyet . a Hím-
n!-,s,?:;elén~kL~lie__fej~?ieJt. be, a.',Nőegylet uzsonnával
V-;I3nq~g§Hi\;·"m,eg1'j,a;l·gYerroekS;.:ll!,eg.et.'_ .:,'
.':' c '-, dll JJ!J.Őtl~:~Eyang~Hku~ .' 'Uj úsági' Egyesület a
Kqnv~t'~lDt~L,.te~~~;lem.tékI?~\.iel ,örök!tette meg Ráthl
M:atyas vnéhaí, .g~on evangélrkus .lelkésznek. az első,
mag,yar~yelvű ujs.ág megalapítójának -enUékét. Az
~t~Isl!ludel~p!~z~~~i::<J.e!i~mb.e",.:i'12tén,i1esz3 .';
;:~":~ ~\.~áa9'r:c>~i.~:gyljáZ1\9is~ ~decémb~r,)ió 12-én
a.~atla::t~L~r~iTi'l~~ab~~!~l?'~:.elyi~tké~,harangja helyett
á.;hosobll,ara~Jaf es=ezen 'kívül még ein" kis ha-
~~~,~'f, ~~~~é~ }~~~'·lí~~t~gjffh',~!.\: '::'; -". '

h
'~~il'>J~e.tlk~A~<Plj~!b!ll€~ye+ Az ifj~sági· egyesület f .
.<J.,,5-E?1.b,art,otta.~·q.,'íe~h, :r;nuI!kffest]\eJ.,Megnyitó -be-,

szedet"m0!1do,tt f,~I9P:.l),eZ$~lelk~sz.~Br<J.ek'e~előadást ,Eks'zer, arany, eziist óra,
tartott Oasnar Józse] J·egyoi/{. 1\ tazok kö "1
r'~JréIW~':/'i~:ttaf~j;9{S~»'1l~r•.1.·'-F;~';ie.·::,;t;aJb%,·,.:.B~~iU já~~~: egyházi kegyszerek
Udv?r.~l, ;:.L~p'I<~,,;~,weth .S-~t;ldö.t,''J~ittenbmd.er .János., SZIGETI NANDOR és FIA ti 'legolcsóbb napi' áron

~~~t:~!~~i~~,~~futf~~~~ii4~~~!~gty~~t'~ft~~~;~ki-., ~Z~,réS.Z, B1L~~Ü~:,~1~67.Ke~keméti-ut~ 9 '~ám.

Fé~.é,.;;~v~ng~l!kJ,'-S' Diakollissza i.,Any;aházi iN'yoinda;" Bp.;·VÜ,,;' DanlJ·artich-u. -28/b. - F.:' Farkas László,

....:...,Evangélikus' Élet.· címmeL jeI?nik : meg, a ro-
mániai magyar evangélikusség lapj a is. Legutobbi
száma örömmel közli,' 'hogy . a munkatársak által
rendezett vkoníerencía 'résztvevőí ' a' lapot az egész
romániai magyar evangélikusság .hívatott sajtószer-
vének' jelentették ·ki. A' szerkesztőbizottság elnöke
Nikodémusz Károly .. brassói lelkész, a szuperinten-
deneia Iöjegyzöje lett, »Lapunknak további Ieílődé-
sét fogja szolgálrri az 'is, hO'gy Argay György arad-
bánsági esperes 1938 január t-ével átadja az Evan-
gélikus Eletnek az eddig általa szerkesztett Luther,
Ujság" círnű '(terríesvárt)" -gyűWke'z'ett"ta:p't!]-őiízetöit,
hogy lapunk az eddiginél is inkább juttathassa ki-
fejezésre . .. a magyar evangélikus egység időszerű
gondolatát.« A lapot ezután, is Gillich Fülöp bács-
ralusi lelkész szerkeszti. Az állandó munkatársak:
Kiss Béla, . Mátyás ~Béla' és Radneh- György. Az
előfizetési· díj Magyarországon 3 pengő, A kiadó-
hivatal címe: Baciu, jud .. Brassov. .

- II Keresztyén Igazság decemberi száma a kö-
vetkező tartalommal jelent meg: Kiss Jenő karácsonyi
elmélkedése; Voipio Aarni: Küzdelem népekért, küz-
delem szívekért ; Bölcsőtől a koporsóig: ·A koporsó-
nál; Csaba László : Eperjes, 1687; Hílscher Zoltán:
Az evangélikus földmüvelő nép mai problémái; De-
zsőLászló: Az vevangélíkus egyház szenvedései In-
keríben; Krónika (Kamer Károlytól): Trianon után
új - Mohács Jelé?; Széljegyzetek; Szellemi élet!;
Évvégi ,üzenet; Könyvszemle (negyedévi melléklet).

· ....: Egyházközségek figyelmébe. A .budatokí evang.
egyházközség 11 métermázsás acélharangját, amelyet
annak nagysága miatt a' maga' templomtornyába
nem tud elhelyezni, szívesen ·kicserélné megfelelő
kisebb ércharanggal. Érdeklődni lehet az evang. lel-
készi hivatalban, Budafok, Apponyí-ut 23.

GYAKOROLJUK avirágmegváltást, hogy anya-
gtakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség . ..:. Adományok
Budapest, XI., Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
küldendők. . . 1.

HOGYA!, TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
EGYHAZKERULETEK JöLETt EGYESULETET?t
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti, Egyesülete'>
útján' gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel míndenkr :a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesülétre. A' Jóléti
Egyesűlet untndenfajta bitosítást felvesz: temetkezési
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság;
· autó, szállítmány és jégbíztosításokat.
· Tagjainak érdekeit képviseli miruien esetben I
F.~lynág:?sításs.al és tájékoztatással szolgál az egye-
sulet központja : Budapest, IV .• Haio-u- 8-/0. (Ev.
bérház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiokok:
Békéscsaba. Debrecen, Györ, KaposvárvMiskolc, Pécs
Szeged, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok. Min:
den egyházközségben megbízottal vannak az egye-
sületnek: - Allandóan felveszünk. és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzöket, hölgyeket ís.

, ,

SZLEZAK
,; M8gyarország ar8nyk~szórús mestere

haranq-. ee éroönt6de,' harangle.lsaerelés" és harang-
lábgyár, Budapest, VI.,. Petnehdzll-utcan. BZdm.·.

. 8 aranuéremmel és 4 dtszokle,uéllel kitOntetllef
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A LUTHER-SZOBOR.
Alig van a történelemnek alakja, aki olyan

hatással lett volna. az. emberiségre, mint Lu-
ther. Ennek természetes foljomá.nya 'gyanánt
nincs ember, akinek annyi szobra volna a vi-
lágon, mint Luthernek.

Hazai egyházunk részéről mulasztás, hogy
eddig nem állított Luther-szobrot, Annál meg-
nyugtatöbb és boldogítóbb az a tudat, hogy
a mulasztás jóvátétele rövidesén bekövetkezik.

A Luther-szobor gondolatát nem a zsinat
és nem az egyetemes közgyúlés indította el.
Régen megszületett az minden magyar evan-
gélikus ember lelkében. Az első pozitív lépés
a' gondolat megvalósítása érdekében a refor-
máció négyszázados évfordulója alkalmából
történt, amikor is a pesti magyar egyházköz-
ség kebelében Luther-szobor akció indult meg.
A megalakított Luther-szebor bizottság élén
D. D. Raffay Sándor püspök, mint az egy-,
házközség akkori igazgatólelkésze és D. báró
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, mínt
az egyházközség akkori másodfelügyelője állott.
Az akció megmozgatta az egész hazai közvé-
leményt. Az adakozás szép eredményt hozott.
Sajnos azonban, a gyüjtés eredményezte több-
ezer koronás szebor-alap a gazdasági összeom-
lás következtében elértéktelenedett. Az össze-
omlással kapcsolatos lelki depresszió a szobor-
mozgalmat egy időre elaltatta.

De nem halt meg a gondolat, csak aludt
és a viszonyok javultával új életre ébredt. Az
Országos Luther Szövetség lépett most akcióba
Folkushásy Lajos akkori székesfővárosi alpol-
gármester 500 pengős adományával .újra meg-
indítván a szobor-mozgalmat, A fellángolt lel,

kesedés ésamegindult adakozás azt a reményt
keltette, hogy a Luther-szebor tervénele meg-
valósításától már csak igen rövid ido valaszt
el. Hogy mennyire jogosult volt ez a remény-
ség, azt egy negatívadat is bizonyítja. A Lu-
ther-szebor felállítása ellen egy időközi sajtó-
orgánumban tiltakozás hangzott el. A tiltako-
zást a lap olyanféle indokolással támasztotta
alá, hogy Magyarországon külföldi embernek
szobrot állítani nem szabad s ha állítanának is,
csak olyan személyiség jöhetne." tekintetbe,
akinek a nemzet történetével közös kapcsolata
van s akinek a magyar nép valami különösen
nagy dolgot köszönhet. Ez az indokolás VOltilt-
képen nem tiltakozást, hanem a szeborállítás
gondolatát támasztotta alá.

Mégis, nem tudni mi okból,. a mozgalom
ismét elszunnyadt s csak akkor vett új len-
dületet' amilcor az 1934-37. évi zsinat 1934.
évi nov. lO-i megnyitó ülésén Kovács Andor
esperes. felszólította a zsinati atyákat a Luther-
szoborra való adakozásra. Most már bizonyossá-
vált, hogy a Luther-szebornak állnia kell.

Miután már előbb az Országos Luther
Szövetség Luther-szobor akciója Horvay János
róm. kat. szobrászművészt Luther-szobor tanul-
mány készítésére indította, a zsinat. megnyitó
üléséri történtek Lux Elek szobrászművész hit-
testvérünket is hasonló tettre ih1ették. Az .ada-
kozó kedv is fokozódott, A zsinat pedig kér-
vénnyel fordult Budapest székesfővároshoz a
Deák-téren megfelelő. teleknek -a Luther-szobor
céljaira való átengedése érdekében. E· bead-
vány alapján Dr. Szendy Károly, Budapest
székesfőváros polgárm=stere, oa Deák-téren
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helyszíni szemlet tartott és D. D. Raffay Sán-
dor .püspöknek a kérés teljesítésére igéretet
tett. Egyházi közvéleményünk a helyátengedés
elökész.ítésének vette azt a, körülményt, hogy
a Deák-téri templommal szemben fekvő három-
szögalakú telekról egy oda nem való építményt
eltá volltottak és a teret parkírozták. Sajnos
azonban, a hely átengedése rnindeddig nem
történt meg.

A Luther-szebor ügyét döntő' stádiumba
juttatta a zsinatnak 193'7. évi, nov. hó 9-én
tartott záró ülésében Dr. Rásó Lajos egyet.
ügyész javaslatára meghozott határozata, amely
utasítja az egyet. közgyülést a Luther-szebor
felállítására.

Az 1937. évi nov. hó 12-én tartott egyet.
közgyülés tárgyalta a zsinat leiratát és azzal
kapcsolatban fontos határozatokat hozott. Ki-
mondotta, hogy a zsinat Dr. Luther Mártorr
szobrának Budapesten való felállítására vonat-
kozó felszólítását örömmel üdvözli s annak vég-
rehajtását lelkesedéssel vállalja. Megujítja a
zsinatnak Budapest székesfővároshoz a Deák-
téren megfelelő hely átengedése iránt benyuj-
tott kérelmét és annak sürgős teljesítése ér-
dekében minden lehetőt megtesz. Az akciónak
az egyházi közületek, az egyházi társadalom,

. a társadalom és a sajtó útján és minden 'más
általa alkalmasnak tartott úton és módon való
megindítására éslefolytatására és a szebor
létesítésével kapcsolatos összes szükséges in-
tézkedések gyors- és tetterős foganatosítás ára
az egyetemes közgyülés elnökségének elnöklete
alatt bizottságot küldőtt ki. Kimondotta, hogy
a Luther-szebor felállításának a lehető leg-
rövidebb időn belül, legkésőbb azonban Dr.
Luther Márton halálának négyszázados évfor-
dulójára - 1946. évi február 18-á,ra meg kell
történnie. Elhatározta, hogy megkeresi a pesti
magyar egyházközséget és az Országos Luther
Szövetséget, bocsátanáaz általa gyüjtött Luther-
szoboralapot a Luther-szebor céljaira az egye-
temes egyház rendelkezésére. Végül köszönettel
elfogadta Laszkáry Gyula egyet. törvényszéki
bírónak azt a bejelentését, hogy a Luther-sze-
bor talapzata számára romhányi bányájaból
követ ajánl fel. '

A zsinat és az egyetemes közgyülés állás-
foglalása az egész hazai lutherániában nagy
örömet váltott ki. Az egyet. egyház felügyelője
pedig a Luther-szóbor felállításával már mint
befejezett ténnyel számolt, amikor a Deák-téri
testvéregyházak másfélszázados jubileuma al-
kalmából tartott ünnepi beszédében megálla-
pította, hogy a Luther-szebrot a Deák-téren
felállít juk és ez kifejezése lesz annak a hálá-

. nak és elismerésnek is, amely a közegyház ré-
széről a jubiláló testvéregyházakkal szemben
megnyíl vánul.

Uj erővel indul meg tehát a Luther-szebor
mielőbbi felállitásának mozgalma és Isten se-
gítségében bizakodva reménykedéssel nézünk
a megvalósulás felé. Kú'thly Deesi).

*

r». báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő
a Luther-szebor bizottságet f. é. december hó 15-re
egybehívta s a bizottság Kúthy Dezső előterjesztése
alapján a következő határozatokat hozta:

az egyetemes közgyűléstől kapott megbízást
örömmel vállalj a és annak keresztülvitele érdekében
minden erejét latba .veti;

felkéri az elnökséget, hogy a zsinatnak Buda-
pest székesfővároshoz a Luther-szobor célj aira a
Deák-téren megfelelő hely átengedése iránt benyuj-
tott kérelmét sürgősen újítsa meg' s annak mielőbbi
teljesítése érdekében minden lehetőt kövessen el: :

megindítja a gyűjtési akciót és 'felkéri D. D.
Raffay Sándor püspököt, hogy a szeborbizottság
nevében közzéteendő felhívást megszerkesztení szíves-
kedjék mégpedig oly időben, hogy az az összes
egyházi lapok karác.sonyi számában megjelenbessék.

A további teendők részletes 'előkészítésére a bi-
zottság a saját kebeléből végrehajtó-bizottságót küld
ki, amelynek elnökévé D. D. Raffay Sándor püspököt,
előadójává - aminthogy ,a saját előadójává is -
Kúthy Dezső egyetemes főtitkárt; tagjaivá pedig a
következőket választja meg: Dr. Bánkúti Dezső,Dr,
Bencs Zoltán, Folkusházy Lajos, Dr. H. Gaudy László,
Kemény Lajos, Dr. Konkoly Elemér, Dr. Lamotte
Károly, Machula Zoltán, vitéz Dr. Markotay Velsz
Jenő, Dr. Rásó Lajos, Sándy Gyula;

utasítj a a végrehajtó-biz ottságo t, hogy a Luther-
szobor bizottság 1938. évi január hó második felé-
ben tartandó ülése elé a további teendőkre vonatko-
zólag részletes javaslatot terj esszen ; ,

a szebor-kérdés művészi részének intézésére an-
nakidején külön szakértőkből álló bizottságot alakít.

Az új egyházi. törvények.
Nincsen csodálatosabb, nincsen semmi, ami

inkább példa nélkül van, mint a keresztyénség
útja. Hatalmas kultúrák, amelyek királyi pa-

,lotákból keltek útra, amelyeket ellenállhatat-
lan hadseregek élén győzelmes hadvezérek
hordozták, amelyeket kiváltságos papság rend-
jei, tudósok és művészek seregei ápoltak, mint
az asszir, a babiloni, az egyiptomi, az etruszk,
a görög-római, a világtörténelem színpadán
aránylag rövidélet után kimerültek, összeomlot-
tak, a keresztyénség pedig, mely a betlehemi já-
szolbólindult útnak és amelyet a golgotai ke-
resztről egyszerű halászok, iparosok és föld-
múvesek vittek tovább, meghódította és im-
már közel kétezer év óta vezeti az erre a
földre rendelt világot, Ha meggondoljuk, hogy
még korunkban is, a sajtónak, a hírterjesztés-
nek, a közlekedésnek a szédületes korában
egy-egy új eszmeáramlat, amely nem is egye-
temes, nem is fogja át az' egész emberiséget és
az embernek az egész világát, csak nehezen
tud előretörni, megítélhetjük a csodálatos-ságát
annak, hogyakeresztyénség miként tudott
»per pedes apostolorum« odáig eljutni, .hogy
Nagy Oonstantin császár 313-ban a mílánói
edictumban szabad útat engedett neki és a
keresztyénség határai ugyanebben az évszá-
zadban már azonosak voltak a római birodalom
határaival. Valóban, amint Pál apostolnak mint
f 'ogolynak az útja a törékeny hajón Oezareából
Rómába isteni küldetés volt, a többi apostolt
is a térítés és az egyházszervezés nagy rnun-
kájában Isten kezének kellett vezetnie.

r
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Ha Isten keze vezette is a keresztyén'
egyházat, a keresztyénség útja nem volt min-
dig síma és veszélytelen. Lehetetlen szorongás
nélkül olvasni az apostolok cselekedeteiről írott
könyvet és az apostolok leveleit. Minduntalan
felmerül az olvasó lelkében a .kérdés, .vajjon
nem válik-e a keresztyénség a zsidó vallásnak
e~y szektájá vá, úgy amint a »kapu prozeliták
vagy az »igazság prozelitái«. Nem omlik -e össze
a thesszalonikai gyülekezet a kishítúségben,
a korinthusi a pártoskodásban, a galatai a
zsidóskodásban, a kolosszei a nem Krisztus ta-
nításán alapuló bölcselkedésben. az efézusi ab-
ban, hogy csak külsőségekben vetette le a po-
gányságot, lélekben - amint az apostol írja
- nem övezte fel magát Krisztus fegyver-
zetével.

Mikor meg az első szervezés nehézségein
túlesett az egyház és a római birodalom vé-
dettjévé »római egyházzá« lett, a népvándor-
lás förgetege fenyegette pusztulással, amely
vad dühhel fordult ellene míndannak, ami ró-
mai volt. Isten csodát tett: a, barbár fejedel-
mek és velük együtt népeik. egymás után
hajtják fejüket a keresztvíz alá és a római
kultúra romjain felépült barbár civilizációt a
római egyház viszi át a keresztyén középkorba.

Mégegyszer fogta meg az isteni Gondvi-
. selés a keresztyenséget az örvény szélén, ami-
kor az egyház nagy fényétől és hatalmától el-
vakultan világi uralomra tört, és a világi ha-
talmakkal ví vott harcában alul maradt. A la-
teráni palota, mintegy kárpótlásul az el veszett
világi hatalomért, VIlI. Ince, VI. Sándor, ll.
.Iúlius és X. Leo idejében vezető szerepet töl-
tött be a tudományok és fu rnűvészetek újjá-
születésének, de egyúttal az erkölcsi botrány-
krónikának a világában is. Ott, ahol Pál apos-
tol másfél évezreddel azelőtt mint fogoly, szin - -
te a börtönből megalapította a római egyházat,
a lateráni palotából az egyház fejedelmei az
egyház sírját ásták. Az isteni Gondviselés a
wittenbergí vártemplom döngő hangjával meg-
állította a bukást. A reformáció a protestan-
tizmusban nemcsak új, erőteljes hajtást ne-
velt a keresztyénség fáján, de a régi kere-
tek között megmaradt római egyházat is meg-
újhodásra késztette. A reformáció századának
közepén tartott tridenti zsinat már a római
egyház restaurációjának komoly lépése volt.
Négyszáz év küzdelmei azóta kialakították a

'két egyház viszonyát. Legalább is helyes fel-
fogás szerint nem egymás ellen, hanem váll-
vetve kell küzdeniök a keresztyénségért.

Sohasem volt nagyobb szükség a vállvetett
küzdelernre, mint éppen a mi korunkban, Uj-
ra veszély fenyegeti a keresztyenséget. Ez-
úttal nem külső ellenség tör reá, hanem belső
ellenség pusztítja, mint az őrlő szú. Már a 18.
század legvégén Schleiermacher Frigyes ki-
váló német vallásbölcselő meghallotta aszú
percegését, amikor megállapította, hogy külö-
nösen a müveltebb osztályok teljesen közö-

nyössé váltak a vallás iránt. A humaniszti-
kus és tudományos törekvések annyira igény-
bevették, annyira elfoglalták ezt az osztályt,
a tudomány és a müvészet annyira sokoldalúan
elégítették ki az embereket, hogyatúlvilággal,
az 'örökélettel nem sokat törődtek. Ma még-
inkább igaz Schleiermacher megállapítása. A
tudomány és múvészet és gyakorlati alkalma-
zásuk, az ipar, a test és az egészség kultusza,
a sport, az utazás annyi kellemességgel töltik
meg az életet, hogy legalább is a műveltebb
és tehetősebb osztályok számára, az' élet örö-
meinek élvezése a, vallas nélkül is lehetséges-
nek lá tszik. A tömeget, a proletárságnt pedig
azoka tanok teszjk közönyössé a vallas iránt,
amelyek a kapitalizmus túlzásainak orvoalá-
sát a szocializmus végleteiben, a bolsevizmue-
ban,a kommunizmusban és az anarchiában
látjálc

Egyházunk vezetői felismerték azt a nagy
veszélyt, amelyet a vallási közönyösség jelent.
Az 1934. évi november havára összehívott
zsinat irányító gondolata a vallási közönyösség
leküzdése volt. Ez a vezérlő gondolat gyakor-
latilag abban csúcsosedott ki, hogy az egyházi
életet az egyház ésa tagok sz.orosabb össze-
kapcsolásával, a lelkészi és a tanítói munka
mélyebb kifejlesztésevel bensőségesebbe kell
tenni. Ez a törvényalkotási gondolat nyilvánul
meg a zsinat által alkotott törvényekben és
ennek a szem előtt tartásával fogom ismertetni
igénytelen fejtegetésernben a zsinati törvé-
nyeket.

A zsinat tíz törvénycikketavkotott. A
megelőzően az 1891. évben összehívott zsinat
- nem tekintve két. kisebb törvényt - egy
tör-vényt alkotott. Ez a törvény az »Egyházi
Alkotmány« néven ismeretes. A.z 1934. évi
zsinat szakított ezzel a rendszerrel, a tartalmi-
lag különválóanyagot külön-külön törvénycik-
kekbe foglalta. Az egyház iskolairól szóló V,
és a törvénykezésról szóló VIlI. törvénycikk
kimerítően szabályozzák az általuk felölelt
anyaget. Hatálybalépésükkel az Egyházi Al-
kotmány megfelelő rész.ei, jelesül a 187-215
§-ok és a 323-443. §-ok hatályukat vesztik.
Ezzel szemben az egyház szervezetéről és kor-
mányzatáról szóló II. törvénycikk ésaz egy-
ház háztartásáról alkotott VII. törvénycikk
nem szabályozzák kimerítően a tárgyukat,
csak novellák, hatálybalépésüle után is tehát
hatályban maradnak az Egyházi Alkotmány-
nak az ezekbe a tárgykörökbe vágó azok a
rendelkezései, amelyek a két új törvény cikk
rendelkezéseivel nem ellenkeznek.

Az emlí tett négy törvénycikk, úgymint a
szervezetről és a kormányzatról szóló II., az is-
kolákrólszóló v., a háztartásról alkotott VII.
törvénycikk egyúttal a zsinat törvényalkotá-
sának a fő része. Terjedelemre kisebb, de je-
lentőségre rendkívül fontos az egyház missziói
munkájáról alkotott IV. törvénycikk is.
(Foly tat juk.) Dr. T/:'haJdárGábor.
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Magyar indítvány a Lutheránus
Világgyűlés elé.

Az ezévi egyetemes gyűlésen ismét szóba-
került a liturgia ügye. Az egyik esperesség
beadvánnyal fordult az egyetemes egyház li-
turgiai bizottságához azzal a kérelemmel, hogy
a szá zországi német énekeskönyv függvénye-
ként szereplő »lutheri« liturgiai rendet az egy-
házrnegye területén bevezethesse. A bizottság
nem javasolta a kérés teljesítését s ilyen érte-
lemben mondotta ki a határozatot az egyete-
mes közgyűlés is. A nyilvánosság előtt szó-
lásra jelentkezett esperes s a bizottságban a
javaslat tárgyalása alkalmával- sorra kerülő
vitában a felszólalók mind ana hivatkoztak,
hogy ők a lutheri liturgiát akarják megvaló-
sítani.

Mindenki ennek a híve s mindenki azt
gondolja, hogy egyedül ő ismeri a lutheri li-
turgiát. Hogy kinek van igaza, rendkívül köny-
nyú s egyben rendkívül nehéz eldönteni. A
régi gyakorlati teológiának egészen más felfo-
gása volt ebben a. kérdésben s egyszerűerr azt
vallotta, hogy lutheri csak az lEÜ liturgia lehet,
amelyet Luther alkotott. Ujabb szakértők bő-
vítik ezt a szükítettnek nevezhető felfogást s
azt vitatják, hogy általában anémet 16. szá-
zadbeli liturgia lutheri liturgiának nevezhető.

Még ha' nagyon hivatalos helyről jelen-
tenék is ki tévedésnek ezt a fogalmi egymás-
melléállítást, még akkor sem bocsátkoznám a

. kérdés felett vitába, mert ezt csak a szavakon
való vitatkozásnak minősítem, de mégis azt
hiszem, hogy a liturgia egységesítésének kér-
dése megoldható volna.

Az ezévi észt-finn-magyar lelkészkoníeren-
eia alkalmával hallottuk a finn és észt litur-
giát, tegyük hozzá, igen jó előadásban; kül-
földi konferencíákon megismerhettem a svéd,
anémet és a francia egészen új liturgiákat.
Egészen más volt számomra olvasni ezeket
a liturgiákat akár szövegükben, akár dalla-
mukkal együtt s egészen más volt előadva hal-
lani azokat. Bizonyos az, hogy abszolut hallású
muzsikusok joggal élnek abban a. meg~yőző-
désben, hogy a szöveg és a dallam olvasasakor
ők világosan meg tudják állapítani a liturgia
zenei karakterét, sőt értékét is s ha ezt nincs
jogom kétségbevonni, mégis azt kell mondanom,
hogy pontosan a liturgia az, amelyik a temp-
lomi előadásban,a közösségben nnitatja meg ér-
tékeit s - ha szabad mondanom, - a szép-
ségeit is.

Természetes az, hogy valamennyiünkre az
a liturgia hat legintenzívebben, amelynek leg-
hosszabb ideig, vagy a legutolsó időben voltunk
a hatása alatt, de talán vannak olyan jó rnu-
zsikusai egyházunknak. akik' rendelkeznek
olyan ki váló muzsikálitással s olyan jó ide-
gekkel, hogy egymásután meghallgatnáJk az
összes európai egyházakban használatban lévő
liturgiákat.

,

Éppen ezért az volna határozott indítva-
nyom : egyetemes egyházunk keresse meg a
Lutheránus Világszövetség elnökségét s kérje
meg, hogy az bocsásson ki felhívást az európai
összes államok területén élő evangélikus egy-
házak püspökeihez azzal, hogy a legmuzsiká-
lisabb gyülekezet liturgiáját vegyék Jel gra-
mofonlemezre. Az így egybegyűjtött anyaget
sokszorositsa a Világszövetség azért, hogy a
különböző országokban élő evangélikusok kől-
csönösen végighallgathassák s azután hivat-
tassék: egybe Európában ~y felerészben e$Y-
házi s felerészben muzsikus tagokból álló bizott-
ság, amelyik meg tud egyezni a világra ki-
terjedő egységes liturgiában.

Egyéni véleményem, még hozzá sok he-
lyen szerzett tapasztalati véleményem az, hogy
ezen az alapon megállapíthatjuk, hogy a kü-
lönbözö liturgiákban mindenütt van valami
nélkülözhetetlen érték vagy gyöngyszem, ame-
lyet át kell adni a jövőnek, ele egyúttal az is
megállapítható lesz ezen a gyűlésen, hogy a
legnagyszerúbb Liturgiában is nincs-e valami
betoldás, ami sérti az egé z egységét s amit
nélkülözni lehetne.

Elgondolható, hogy ma meglévén a vallásos
közösségekben az együttrnűködés szándéka és
készsége, a feladat _nagyszerúsége le fogja
győzni azokat, akik. partikuláris viszonylatok-
ban tudnak csak gondolkozni s talán ezen az
úton meg lehet alkotni nemcsak a magyar, ha-
nem a világlutheránizmus egységes liturgiáját.

Ugy tudom, hogy egyházunk hasonló jel-
legú vállalkozások ba kezdett a hítvallási és
a káté-anyag kérdéseiben s ott is meg volt a
gyüjtesnek az eredménye. Ebben a kérdésben
a megoldás rendkivüli nagy szükségletet fog
kielégíteni s az esetleges megoldás olyan tekin-
tetben fog nyugvópontot jelenteni világegyházi
vonatkozásban, amelyre asikeresetén méltán
lehetne büszke magyar egyházunk.

G. L.

Evangelizációs hadjárat
Budapesten.

Stewart A. J. skót evangélista Budapesten
vezet »lélekmentö hadjáratot« már két hete.
Most már a programmori kívüli harmadik hetet
kezdette el, sőt kilátásba helyezte a negyediket
is. Mert a hallgatósága nőttön nő. Nemcsak
az a közönség tart ki mellette, amelyik. leg-
először letelepedett igehirdetői katedrája elé,
hanem rninden este újabb és újabb százak jön-
nek el. :

Mivel a gyülekezeti evangélizáció szükeé-
gessége immár egyházunkban is akut kérdéssé
vált, sőt az első kísérletek már meg is in-
dultak ez irányban) talán nem lesz érdektelen,
ha Stewart személyét és munkamódszerét be-
mutatjuk.
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11. nagy »Gíees«.

Az evangélizáció mindig az egyház »nagy
hálóvetését« jelenti. Tömegek megmozgatását.
A tömeg pedig szenzációra éhes. Valami kell
neki) ami rendkivüli. Legalább is más, mint
11 rnegszokott. A tömegérdeklődés felkavará-
sának nagymesterei úgy hívják: ezt modern
szóval: giccs. Akit népszerű vé, érdekessé' akar-
nak tenni, arról kidobnak a nyilvánosság elé
valami érdekes dolgot, valami. giccset.

Bizonyos nemesebb formában, ~lgy látszik,
erre van szüksége az evangélizátoruak is. Akár
tudatosan, akár ösztönösen, de Stewart is él
vele. Giccse: a labda;rugó evangélizátorság.
Erősen kidomborítja, hogy elsőrangú futball-
tehetség volt s fényes világi karriert áldozott
rel Krisztusért, Megtérésének története való-
ban megrázó,lenyügöző. Imponál a leg vilá-
giasabb embernek is. Stewart elég sokat beszél
IS róla. Nem rejtegeti a sötét mozzanatokat ·\sem.
A Krisztus nélküli ember kénytelen önmagára

I ismerni, sorstársát látni az evangélizátorban.
Bizalma úgy szökik felfelé, mint a kályhához
tartott homérőben a higany.

Egész egyházi munkánkra ráfekszik a kö-
zöny és csekély érdeklődés. Tömegek megmoz-
dulása csupán az evangelium hirdetése és hall-
gatása céljából, eddig még hallatlan dolog volt
nálunk. Stewart szernléltető oktatást ad a
»giccs-elméletról«, Evangélizácíós munkára ké-
szülők gondolkozhatnak rajta ...

lb apostolok követője.

A világ giccs-mesterei is tudják azonban,
hogy minden giccs csak akkor ér valamit, ha
az utána elindult érdeklődő tényleg megtalálja
a giccs mögött azt a rendkívüli történést vagy
személyiséget, amit keresett. Stewart Jakab
állandóan növekedő hallgatósága bizonyíték
arra, hogy nála megtalálható a komoly érték
és vonzó tartalom is. Az állandó növekedést
ugyanis nemcsak az újabb rétegek beáramlása,
hanem a régiek ottmaradása tette lehetövé.
Ami pedig az evangelium iránt közönyös em-
bert lcoeseobb idő1{e le tudja kötni, annak va-
lódi értéknek kell lenni. S ez az érték Ste-
wartban Krisztus ígéreteinek, a keresztyénség
tanításainak apostoli időkre emlékeztető ko-
molyan vétele. A Szeritlélek parancsára uta-
zik vagy nem utazik, mint Pál apostol. Egy
krajcár, a legkisebb fix jövedelem nélkül jár be
tizenkét országot. Sehol sem hisznek neki, ami-
kor a. legnagyobb összejöveteli helyiség kibér-
Jését javasolja s a végén' mindenütt arra kerül
a sor. Budapesten is egy kis imaházban kezdi s
a Vigadó nagytermében végzi. Életében rend-
kívülí módon demonstrálódik, hogy Isten ikar-
Ja. ma sen~ rÖ,vi~ül~ meg, életünket leheiséqes
mmdenestol 1'ab1z111Istenre. Először Isten or-
szágát, a többi majd megadatik ...

Ez az, amit a virág hiányol a mr életünk-
ben.,J!)z ~,z,\,al'D-i"y6pz.,___ "...' .'

,. 11.hivő imádság.

De aki azt hiszi, hogy a »giccs-elmélettel«
elintézheti az 'egész embert. és munkáját, na-
gyon távol jár az igazságtól. Ez csak az egyik
összetevő. A teljességhez még sok másik is
szükséges. Pl. a hívő imádság. Szüntelen imád-
ságos magatartás az egész' ember. Egész szív-
vel tud tusakodni a lelkekért. Leráz magáról
minden más szempontot, csak egyetlen egy
égeti: lelkek ébredése és szabadulása a bún
átka alól.

be- a saját maga imádságát elégtelennek
tninősítí egymagában. Sehol sem kezd semmi
munkába, ahol' nem tud előzőleg egy ,nagy
csapat más lelket is belevonni az ébredésért
való buzgó könyörgésbe. Munkájának eredmé-
nyét 99 % - ban ennek az imádkozá seregnek
tulajdonítja. ,. ' .

A közös imádkozás azonban nem jeléiti
nála azórákhosszat való szószaporítás Isten
és ember előtt meddő. kanyargásait. A ..buda-
pesti közösségí mozgalmak imádkozóit ő ta-
nította meg Iegyelmezett, szemérmes és tár-
gyllagos imádkozásra. Irtotta a. prédikálva-
irr.adkozókat, húntette a vég nélkül fohászko-
dókat. Sokan irtóztak eddig az imaösszejöve-
telektől. A Stewart által vezetettekért képesek
voltak ugyanazok hajnali órákban is felkelni.

Ezen is el lehet gondolkodni ...

Bátor bizonyságtevés.
Stewart minden bizonyságtételét tréfás

hangnemben kezdi. J 61 áll neki a vidám, humo-
rizáló hang. Sokszor úgy elhúzza ezt a hang-
nemet, hogy már-már ébred bennünk a zsör-
tölődő »vaskalapos«: »Na? K abaréba jöttűnk?«
De ez csak »captatio« benevolentiae«. Egyszerre
átcsap a másik hangnembe IS akkor nincs az
a zord puritánizmus, .amelyík túltehetne rajta
megrendítő komolyságában. Nincs az a. pró-
féta, akikérlelhetetlenebb lenne lsten üzene-
tének tolmácsolásában.

S akivel a tréfás hang' személyes kapcso-
latba fűzte, az nem tagadja meg a kapcsolatot
a másik: hangnal sem. Itt is figyel, itt is kap-
csolódik, Sokszor 60 perces bizonyságtétele
alatt sem akad álmos arc a hallgatóság sorai-
ban. SŐt. Minél hatalmasabbak az. Ige köve-
telései, annál feszültebb a figyelem. .

Hány igehirdető esik abba a kísértésbe:
szelidíteni, tompítani az evangéliuru konzekven-
ciáit, különben elriaszt juk a hallgatóságot. »Tej-
nek italával« táplálni a gyöngéket. Pedig de-
hogy. Ime a példa. Onnét, ahol az Igét meg
nem tövidítve, teljes konzekvenciáJkkal hird-e:
tik, nem marad el a hallgatóság. Sőt növekszik.
_. Ezen is eltöprenghetünk egy pillanatig.

Döntés Krisztus mellett.

Stewart nem elégszik 111eg azzal, hogy
szórja az Igét; 'szórja, de sorsáról ne tudjon
semmit. Bizonyságtétele után döntésre hívja
fel a hallgatóságot. Ua,' szólt ho~~ju.k.a Lélek,
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ha .leleplezte bűneiket, ha felébresztette a vá-
gya] új élet után, nem kell halogatni az elin-
dulást. Mire jóalkalrríat adni a Sátánnak, hogy
jöjjön és elkapkodja az Igét a szívekböl ? Azon-
nal dönteni és erről nyilvánosan bizonyságot
tenni! Csak annyit kíván, hogy a helyéről
álljon fel, vagy a karját felemelje, aki döntött:

Az »azonnali dönté« követelésének he-
lvességéről vagy helytelenségéről sokat le-
hetne mondani pro és kentra. Egy azonban bi-
ZOllyOS. Erős lélektani motívum szól melleiie.
Az ember hamar ellankad, hisz egész 'életét
felbolygató változásról van szó. Kellemetlen
kcnzekvenciák levonásaról. Akik hisznek, jól
tudják, hogy Sátán is van a világon, aki min-
den körrnöníont ravaszságával ellene szegül
egy ilyen jryökeres életújulásnak: Az remekel
még' csak a változással járó nehézség kíszí-
nézésében, az akaraterő megbénításában;: a hi-
zonytalanságok sötétségével való rémítgetés-
ben! Aki döntés nélkül megy el egy evangéli-
záló összejővetelről, annak a 'döntését az ördög
már »ceruzával« be is vezeti a saját nyereség-
rovatába, Rövidesen »tintával« is átírhatja. De
aki a Lélek-buzgás felforró odott levegőjében
azonnal megteszi .anagy »ugrást a sötétbe«,
az sokkal könnyebb helyzetben van az ősz-
szejövetelról való eltávozás után, Neki már
csak úsznia kell 'az új élet vizeiben. S kiderül,
hogy egészen jól tud úszni. Sőt mindig jobban,
.Különösen, ha egy imádkozá közösség segíti.

Erőteljes lelki közösséq,

Csakhogy éppen itt merül fel egy .nagyou
komoly aggodalom, Mily közösségek »vizeiben«
helyezkednek majd el azok a kezüket felemelt,
Krisztus mellett döntött lelkek? Az egyházuk
templomi közössége rendszerint kevés az ilye-
neknek. .Több, melegebb, erőteljesebben ki-
domborodó testvéri közösségre vágynak. ahol
kimondottan az ő lelki állapotuknak megfelelő
lelki táplálékot kaphatnak. A Magyar Evangé-
liumi Alliance Egyesület' pedig, úgy tudjuk,
nem különálló közösség, hanem különíéle egy-
házak és . szabadegyházak ilyen mozgalmait
összefogó keret. Már most Stewart evangéli-
zációs hadjáratának tekintélyes »eredményét«:
azt a jó néhányszáz lelket, aki »döntött«, hová
fogja terelni az Alliance Egyesület, ahol »kies
legelőt« találnak ugyan, de »megújult« lelki éle-
tük nem egyházukhoz való tartozásuk rovására
~og esetleg tovább -fejlődni?

[agyon komóly kérdés, Nem is lesz jó,
ha csak gondolkodunk rajta, Aki felelősséget
érez, annak itt cselekednie' kell,, '

F.Z,

GYAKOROLJUK a virá~egváItást. hogy .anya-
gíakban szűkölködő protestáns öreg testvéreinket is
gondozásba vehesse a Virágszövetség. - Adományok
Budapest. XL, Társ-utca 6. Mokry Eszter címére
~ü1dend'ök, ' . . ", '1' .

.• .1 ( _.! ••••' .

Ráth ,Mátyás emlékkútjának
felavatása.

Háth Mátyás, az első 11I3;.~·yarn~·elvüuj-
ságuak, az 1780-ban megindult »Magyar Hir-
mondóc-nak megalapítója és szerkesztője tud-
valévően gyóri evangélikus lelkész volt. _'\
magyar újságírás ősapjáuak a Győri Evan-
g é.ikus JfJú~ági Egyesület országos mozgalom-
1111'11 a győri evangélikus konventépület előtti
téren szép emléket állított, amely Lakatos Kál-
mán építészmérnök és Sima András iparmú-
vész alkotása: kőből faragott, íáklyadíszes ut-
cai kút, közérthető, .beszédes szimbólurnúul az
ujságnak és munkájának.

, A7. emlékművet vasárnap avatták fel Jl~gy:
szabású ünnepségen, amelyen megjelent ah
Országos Luther Szövetség elnöke: Bencs Zol-
tán dr" miniszteri tanácsos is,

A vár-osháza közgyülési termében folyt
le az emlékezés első része, Az egyházi vegyes-
karnak Fodor Kálmán által vezetett Mag-yar
Hiszekegye után Szabo József püspöki' má-
socllelkész megnyitójaban bejelentette, hogy
üdvözlést küldött a Magyar 'I'udományos Aka-
démia, valamint a Ráth-család részéről Ráth
Zoltánné, egyetemi tanár özvegye,

Kuszák istván soproni gyakorloisk. tauár .is-
mertette Ráth Mátyás érdekes pályáját. Kül-
földi tanulmány útjáról 1779-ben visszatérve,
szornorúan tapasztalta, hogy az országban nincs
magyarnyelvű ujság s tudakozódni kezel tt,
lenne-e közönsége ilyen Iapnak. Aránylag igen
rövid előkészülettel, 1780, január l·éllindult
meg a »Magyar Hirmondó« és Ráth Mátyás
három éven át szerkesztette a hetenkint kétszer
megjelenő »Hirlapi leveleke-et. Ráth nevehez
fűződik az első magyar evangélikus istentisz-
telet is Győrött. Midőn később a lelkészi ruun-
kától vissza.vonult, háromnyelvű szótár össze-
állitásába fogott s Kazinczy Ferenc szerínt
»örökös kár, hogy Ráthnak ez a. szándéka nem
teljesedhetett«. Családi boldogságában is. meg-
re IIelült, egyre zárkózottabb életet élt, Hatvan-
egy éves korában, 1810, február ő-én bekövet-
kezett halálát az író-püspök Kis János így tu-
datta Kazinczyval: »Ráth, ez a sok jóval szám-
talan csudálatosságot .párosító tudós' férfiú is
elhagyta ezt a hold-alatti világot«. Nérnet-, la-
tin- és magyarnyelvű munkái maradtak fenn.
Pozsonyban utcát neveztek el róla s a győri
evangélikus ifjúság most, egyb ves akció ered-
ményeképpen díszes emléket emelt a magyar
ujságírás tittöröjének.

A Luther Szövetség országos elnöke: Dr.
Bencs Zoltán feszült figyelmet ébresztő és
rendkívül nagyhatású ünnepi beszédet tartott ez-
után, Óriási az út - úgymond - a »nyug-
talan lapalapító« Rátl}. Mátyástol a mai 1300
magyar ujságig és a napi sokszázezres pél-
dányig. Háth a maga munkáját úttörőként vé-
gezte, .példája annak az egyszerű polgárnak,
aki oroszlánkörömmel hasít I bele 'nemzete tör-
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ténetébe. A magyar ariezsokracia ialokor] iszo-
nya a magyar nyelvtől s ugyanakkor az »extra
Hungariam« jelszavának hangoztatása felfor-
ralta az evangélikus lelkész vérét, ráébredt a
magyar sajtó roppánt jelentőségeire, fontos-
ságára,- mert mit számita nyelvét-haugját
vesztett magyar! Az a szornjúság, felismerés
dolgozott benne, hogy az akkori elhanyagolt
magyar kultúrában a néphez csak .az ujság vi-
heti el a hűséges, kiegyensúlyozó hírszolgálatot
és az eszméltető gondolatokat. A németté vált
magyar, világban megérezte; hogy magyar' föl'
dön . a magyarnyelvű művelödésnek rnáris ez-
rek a hívei. Dicsőség övezi az első háromszáz-
húsz újságelőfizetőt s Győr vár-osát, hogy Háth-
nak azonnal segítségére sietett. Necsak nyelv-
ben, ele szellemben is magyar lapokat, ez Háth
Mátyás célkitűzésének .mai tanulsága. Háth
csüggedten ítélte meg kortársait, nemzete lé-
tének és nemlétének kérdéseivel bírkózott,
mégis ereje hamvadásáig állta elhatározását.
-- »ezerszer messiások a magyar messiások«.
Ime kicsinynek látszó emberben 'efj'y magyar
kultúrtemplom alapvetője.

D. Kapi Béla püspök monclott záróbeszédet,
melyben azt rejtegette, hogy a nemzet szellemi
életében Háth Mátyás megmarad mint hős és
nagyszerű alkoto, pedig még ebben a városban
is kevesen emlékeztek arra,hogy valaha itt élt.
Most zászlóját egy ífjúsági közület emeli fe]
8 egy ihletett lélek meg világító reflektora rá-
mutatott Háth méltó helyére a magyar értékek
vagyonleltáraban. Kallós Erzsébet az ujság'író
Ráthot magasztaló versét szavalta. Szabó Jó-
zsef. lelkész az ünnep berekesztésekor így szólt:
Vajha a magyar sajtó sohase válnék méltat-
lanná Ráth emlékéhez !

A városházi ünnepségre következően a
közönség átvonult a Petőfi-térén álló emlék-.
rnűhöz, ahol Dobay Bélának Háthról szóló
versét Mákray Emil mondta el. D. Kapi Béla,
püspök avató beszédében az ujságiróról szólt,

. akinek testi képe nem maradt fenn, de szellemi
arcmása kitörölhetetlen a magyar nagyok galé-
riájából. Az ilyen forráskútak vizében kell
megfürödnie a magyar léleknek. Kapi püspök
intésére lehullt a lepel az em1ékkőről, amelyen
ez a felírás olvasható: »A magyar ujságírás
megalapítója, Ráth Mátyás evangélikus lelkész,
1749-1810«, - majd Háth szavai: »Minden-
nek kezdete lassú s eredete jár nehézség font- .
jával«. Túróczy Zoltán a györi evangélikus
.gyülekezet koszorúját, Koller Jenő h.polgár-
mester Győr . város, Wiczián Dezső dr. soproni
egyetemi' tanár a Magyar Luther. 'Társaság
és a »Keresztyén Igazság« című országos teo-
Jógiai folyó irat, Reíner Gyula pléeános a Du-
nántúli Hirlap virágait. tette le '8 a .győri iro-
dalmi testületek és egyéb ujságok kikűldöttei
járultak az emlékkútelé. Szabo .Iózsef néhány
meleg szava után Spath Gyula ,polgármester
vette át a város gondozásába az emléket s a
Himnusszal, végződött az avatás;

Nem', hagyhéltom szó nélkül
azt a cikket, melyef az »Országos Stefánia
Szövctség« .által 'kiadott 1938/. évi Magyar,
Anyák Naptárában' olvastam ilyen címen: Mi
a nemzetközi eucharisztikuskongresszus? Irta:
Madarász István. Nem hagyhatom szó nélkül
azért, mert a cím ésa anegjelenés helye után
egészen mást vártam acikIktől, 'in;i:ntam:it
adott. Azt vártam, hogy tekintettel a jövő évi
budapesti eucharisztikus kongresszusra, a -Ste-'

-íánia Naptár általános ismertetést ésfájékoz-
tatást nyujt arról a fogalomról.iarnellyel az
előttünk álló hónapokban minden magyar ern-
bernek túlzottan sok alkalma lesz találkozni.
Egy ilyen objektív hangú felvilágosító v.cigy.
magyarázó cikknek helye van aBtefánia Nap-
tárban. Hadd tudja meg mindenki, hogy m!Í
az valóságos lényege szerint, ami a magyar
és a nemzetközi. 'katolíkus társadalmat-oly i:gen
nagyon megmozgatja már -most.

Ehelyett a naptári cikk, mely -nem jkato-
likusoknak hanem magyaroknak az adomá-
nyából, nem a katolíkus, hanem 'a magyal'
kormány támogatásával .jutott vnyomdaresték-
hez, míután elmondja azt, amit 'az eucharisz-
tikus kongresszusról tényleg tudni kellés amit
nagyon könnyü lett volna szó nélkül hagyni,
a Magyar Anyák Naptárát befogja a Kon-
gresszus rendező bizottságának: propaganda
szekepe elé ésa végén 'olyan plakát-stílusban
toboroz, olyan »Szí ve-stílusban népsserúsít és
olyan »Magyar Kultúrae-stílusöan fenyeget,
amilyen az említett lapoknál természetes .és
aminek ott szepen meg lehet ja helye, de az
egész magyarság áldozatából az egész magyar-
ság számára kiadott naptár lapjain 'nem foglal-
hat helyet tiltakozó szavunk nélkül; {

Hi:szenel lehetünk készülve rá, hogy'
ilyesmivel mostanában gyakran fogunk talál-
kozni. Előre látható, hogy az egyetemes ma-.
gyal' érdekek szelgálatára rendelt sajtóorgá-
numok nagy része eUelecU{ez~kn1Jagáról és
elhiszi ast a széltében-hosszában hangoztatott
tételt, hogy az eucharisztikus kongresszus nem-
csak katolikus, hanem magyar érdek is" nem-
csak vallásos, hanem nemzeti. ünnep iSI.

Az eucharisztikus. kongresszussal nekünk
nincs és nem is lehet semmi hajunk'. A,:t1t·
is csak kevesen gondolják, hog y a fömegmeg-'
mozdulás majd félrevezeti' népünk egy .részét, .
hogy a pompa és .a tény,art1Jelyet, kifejteni .
ígérnek, 'majd »ímponální« fog' ,a külsőségek
rabjainak. De igenis tiltakoznunkkell ap el-
len, hogy a »magyar« AnyakNaptára .csan(
ötletszerűen is a »katolíkus« Anyák N aptárá-
nak képzelje magát, Nem túrhetjük, ,hogy egy
ilyen nagy feladatokra hivatott, egyetemes,'
»állarnilag megbízott szervezet«, mint a Stef'á-
uia Szövetség is, akármilyen életmegnyilvánu-.
lásában katolikus szempontokat engedjen. éri
vényesülni. '
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Nem hagyhatom szó nélkül - és ez iga-
zolja. tiltakózásunk jogos voltát -,110gy ugyari-
éz a naptár a naptár! részben csak azt tudja
az ünnepekről, -hogya., nagy- ünnepek ma-
sodnapján,' Gyertyaszentelő és még egypár
boldogasszony ünnepell a szentmise hallgatása
nem köteleső.vrnindazáltal a »SzentségesAtya«
óhajtja, hogy ezek :lZ ünnepek', _.. 'stb., stb.«
A változó ünnepek 'c. rovatban pedig a) alatt
a római katoliku anyaszentegyházban, b) 'alatt
pedig a keleti keresztény egyházban szokásos
változó unnepekröl tud. Mintha Magyarorszá-
gon más nem is volna, vagy mintha a többit
egyszerűen Iígyelmeu kívül kellene hagynia
a »Magyar« Anyák Naptárának.

Csak a közelmult fleteikben tárgya,~tuk aa
egyházmegyei lelkészértekezleten azt a sze-
ciális és keresztyéní indításokjkal telített püspö-
ki leiratot, amely a lelkészeiknek 'kötelességévé
teszi a Stefánia támogatását. Kételkedve fo-
gadtuk egy -egy Ielkéeztestvérünknek azt a
megjegyzését, hogya Stefánia gyermekvédelmi
munkájában felekezeti ·$.8mpentból sokszor ki-
fogásolható magatartást tanusit. S íme. Most
már nem kételkedünk ebben.

Pedig ha a Stetaniának szüksége van az
evangélikus lelkészek segítségére, legyen tisz-
tában aszal a IegelemíbbLöteleeségével, hogy
mi vel tartozik a minden neme sért önzetlenül lel-
kesedni tudó evangélikus papságnak és az-egész
evangélikus egyháznak. - rm.g' -
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ÁDVEN.T 4. VASÁRNAPJA.
János 1:19-28.

Ae életünk stílusában fe1tétleniii meqrujiloánui
az, hogy minek tartjiü: mi maqunkat, Ap emberek
pe,dig ehhez képest tartanak minket: valakinek. Lehet,
hogy félreismernek" de lehet, hogy jobban ismernek;
mint mi maqunkat. A legtöbb félreértés abból szár-
mazik, hogy többnek akarunk látszani, mini amik
vagyunk, az emberek pedig értékünk szerini: iiélnek
meg minkei, Ahhoz kell az alázatosság, hogy ismer-
ji),k fel: mi téuedtűnk s mi »játszottuk ki maqunkat«
másnak, mint érdemünk. '
" Még nagyobb alázatosság kell azonban ahhoz,

anüt. Keresztelő János csinál. Ot az emberek többne!.'
néei, mini ami. Illésnek, nagy projétának, söt -
Krisztusnakt Olyan hatással van a tömegre, hogy
bármit elhinnének felöle. »Mit mondasz magad felöl?«
Ebben benne van az, hogy aminek János fogja maqái:
megnevezni, azt fo.gja elfo[Jadni a' tömeg. De János
nem akart ilyen sikert. Megvallotta és nem' taqaata,
hogy: »Nem. én vagyok a Krisztus«.

. O csak annyi akar lenni, aminek küldetett. Ki-
áltó szonak a pusztában. Utegyengetöne{c, seolqának,
bizonyságievönek Arról, Akit talán senki. nem ismer,
az érkező Királurát. Csak ennyi akar lenni. De
jogos itt ez a »csak«? Ennél több sem,' ő nem lehet,
sem te nem lehetsz. Ez a legmagasabb hivatás.

.- ,Lelkészbeiktatás. A diósgyőrvasgyári evangé-
likus egyházközség az elhalálozás folytán megürese-
dett lelkészi állásába, e hó 12-én iktatta be Dr. Vető
Lajos volt- szolnoki lelkészt Marcsek János ózdi
lelkész, mint az esperes megbízottja.

Fébé Evangélikus Díakoníssza Anyaházi Nyomda,

II Magyar Luther-Társaság december 13-án
íelolvasó estét tartott nagy közönség részvételével,
melyen D. Kovács Sándor, püspök egyházi elnök szép
méltató beszédet mondott Maróthy Janőröl. a rnost
elhunyt k íváló íróról., Dr. Vladár Gábor, 'titkos taná-
csos. a budapesti egyházrnegye másodfelügyelője az
új törvényekről tartott előadást, malyet a Luther-Tár-
saság külön füzetben fog kiadni s melynek közlését
lapunknak átengedte azért, hogy az 1938. január elssil
hatálybalépésre való tekintetből olvasóink azt előbb
is megismerhessék. A Luther-Társaság e nagysikerű
estélyét jövő számunkban részletesebben fogjuk ís-
mertetní.

- Hegyeshalom. D. Kovács Sándor dunáninneni
püspök és Dr. Sztranyavszky Sándor kerületi fel-
ügyelő dec. 12-ik napját a hegyeshalmi gyülekezetben
töltötték. A püspök Mesterházy és Gádcr- végzett teo-
logusokat az istentisztelet keretében lelkésszé avatta,
maj d fel avatta az új kultúrházat. Délután vallásos
estély volt, melyen Szántó Róbert, az Országos Lu-
ther Szövetség igazgatója tartott előadást a Luther
Szövetség feladatairól és jelentőségéről.

- Halálozás. Mezericzi Mezericzku Elek, a Csil-
Iaghegy-szentendreí (pilishegyvidéki) misszíói kör fel-
ügyelöje életének 87. évében december 12-én el-
húnyt. l

- Gyóni Géza domborművének leleplezése Györn-
rőn. A Gyömrői Gyóni Géza Irodalmi Kör, mely a
világháború nagy költőjének, Gyóni Gézának, az egy-
kori pozsonyi evangélikus teológia növendékének kul-
tuszát terjeszti, kedves ünnepség keretében 1937.
december 14-én leplezte Ie 'Gyóni Géza képmását.
A dombormű a Gyóni-ügy lelkes barátja. Koren István
budapesti szobrászrnüvész hittestvérünk alkotása és
ajándéka.

- II Cserkészszövetség dec. 19-i közgyűlé sén
résztvevő cserkésztisztek figyelmét felhívjuk arra.
hogy a Deák-téri templomban fél 9 órakor .kezdődő
istentisztelet számukra helyben és időben egyaránt
a legalkalmasabb evangélikus istentisztelet.

HOGY AN TÁMOGASSUK AZ EV ANGEL/KUS
EGYHA'ZKERULETEK JóLÉTI EGYESULETET71
Evangélikus ember családjáról a »Jóléti Egyesülete
útján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jóléti
Egyesülete felkarolása. Hívja fel mindenki a hit-
testvérek figyelmét a Jóléti Egyesületre. A Jóléti
Egyesület mindenfajta bitositást felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés, baleset, gyár, szavatosság,
. autó, szállítmány és jégbiztosításokat.
Tagjainak érdekeit képviseli minden esetbenl

Felvilágosítással és tájékoztatással szolgál az egye-
s~let központja: Budapest, IV., Hajú-u- 8-10. (Ev.
berház.) Telefon 1-863-32, valamint a kerületi fiókok:
Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kaposvár, Mískolc, Pécs
Szeged, Székesfehérvár, Szornbathely, Szolnok. Min:
den egyházközségben megbizottai vannak az egye-
sületnek. - Allandóan felveszünk és foglalkoztatunk
megfelelő javadalmazással tagszerzőket, hölgyeket is.

SZLEZAK 'LASZLÖ
Magyarország arany koszorús mestere

harang- és ércönt6de, haranqietsserelés- és harang-
láb gyár, Budapest, VI'f Petneháeu-utca n. szám.

. • 8 aranuéremmel és 4 dtszoklevéllel kttüntetue!

Leaalkalmasabb karácsonyi ajándékok:
Könyv fia!alnak és öregnek, töltőtoll, .levélpapír,

zsebnaptár. stb., melyek nagy választékban
SCHOLTZ T,ESTVEREK kőnyv- és írószerkereske-
désében kaphatók. Bpest, IX. Ferenc-krt 19-21.

Bp., VII., Damjaních-u. 28/b. - F.: Farka:s László,
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:D. BAnO RADV ANSZKY' ALBERT
'egyetemes' felügyelő.'
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D. 'KAPI nf:LA
püspök,

egyházi elnök.

D. D. RAFFAY SANDOR
•• "1puspox,

li. végrehajtóbizottság elnöke.

Szerkesztöseg es kiadóhivatal:
BUDAPEST VII. DAMJANICH-u. 28b.

Telefonszám: 1-335-92.
Kiadja az

ORSZÁGOS LUTHER SZOVETSEG

EGYH AZTARSADALMI,
KULTUR ALlS ES BELMISSZI Ol,

EGYH AZPOLlTIKAI HETILAP.
A szerkesztésért felelős:
KEMENY LAJOS. I

Megjelenik minden vasárnap.
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Felelős kiadó: ' Dr. FRITZ L ASZLO.

TARTALOM: D. báró Radvánszky Albert. O. Kapi Béla, O D. Raffay Sándor: Szobrot Lnthernek ! - Kemény
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titok. - Zulauf Henrik: Egy sem! - G. L.: Három ádventi estély. - Hirek.

SZOBROT LUTHERNEKI
. Sek országban áll már a reformáció hősének, Dr. Luther Mártonnak, szobra.

Nem rembert iakaruak vele dicsőíteni, hanem eszmét, igazságot, célt és diadalmat. Luther
szobra a reformációban új életre kelt jézusi keresztyénség diadalát hirdeti. Luther törté-
-neti szerepe BS hivatása az volt, ami a husvéti arrgyalé: elhengerítette a követ a sír szájáról,
hogy fejtámadhasson az lsten igéje.

A magyarhoni evangélikus egyház most befejezett zsinata elhatározta és az azt kö-
vető idei egyetemes közgyűlés elrendelte, hogya reformáció történelmi nagy eseményének
emlékezetét Dr. Luther Márton szobrának az ország fővárosában leendő felállításával meg-
örökíti. A magyar evangélikusok tartoznak ezzel az alkotással. Tartoznak azért a boldogító,
tiszta evangéliumi hitért, amelynek Dr. Luther Márton erős hite, hősi megállása és rendület-
len kitartása következményeképen ma is boldog birtokosai. Tartoznak az evangéliumért sokat

,~zenveclett ősök dicsőséges emlékének, akik börtönök és gályák, vérpadok és számkiveté-
sek keservei között őrizték meg utódaiknak szent örökségül az evangéliumot. Tartoznak
önmaguknak is, hogy látható bizonyságat állítsák evangéliumi szent vallásukhoz való ra-
gaszkcdásuknak, és egyházunk iránt való hűségüknek.

Dr. Luther Márton szobrának Buda.pest székesfőváros falai között mielőbb állania
kell. Állania kell a reformációhoz és annak legnagyobb hőséhez méltó formában. Állania
kell, mint a székesfőváros szobrai között is kimagasló művészi alkotásnak. Állania' kell,
mint az egész ország összes evangélikusai közadakozásából létesített, hatalmas emléknek. .

Felhívunk és elkötelezünk azért minden egyes evangélikus hívőt, hogy a Dr. Lu-
ther Márton szobrára most meginduló országos gyüjtésben résztvegyen. A módosabb pen-
gőivel, a szegény fillérei vel, sőt még az elhagyott özvegy is a Biblia garasával. Szám sze-

,rint megkevesbedtünk a csonka hazában, szegények is vagyunk valamennyien, ae buzgóság
és áldozatkészség dolgában vagyunk olyan bővelkedők, hogy ezt a szobrot m ielőbb felemel-

jük. Hadd hirdesse a nagy Reformátor szobra ország, világ előtt egyházszeretetünk és hithű-
séuünk erejét. Mindenekfe.ett azonban hirdesse az evangélium Ura előtt. akinek evangél.umát
óhajtjuk rnégDr. Luther Márton szobrával is meghálálni, megörökíteni és dicsőíteni.

Az adományokat az illetékes egyházközségek lelkészi hivatalai és az egyházi lapok
'szerkesztösézei veszik át. Adja lsten, hogy sok adományról számolhassanak el.

- A MágyarországiEvangélikus Egyetemes Egyház Luther-szobor Bizottságának ne-
vében és megbízásából:

Budapeste», 1937. évi december hó ló-én.



386. _oldal. EVANG~L1KUS ~LE~ 1937. december 26. --

~_,- <, - A,z, oltárról ..vett fény.
--'~."~'"' " .....'-...... -., \

" ---Nems~i~ál~-al~'igYull~dnak. a 'karácsonyi lán-
gö'cskáJr.Jrfi'iek-1lagy-fBJ1yőfán, kinek kicsinyen,
kinek csák' a----IQlhdenki karácsonyfáján. Egy
pillaiiat+esak az egész a nagy, hosszú évben,
amikor -az emberek szí vverése elcsendesedik
és míndenki kissé magába néz. Van aki az el-
tá vozottat siratja hangtalan,- könny telen sírás-
sal, van aki saját magát. Olyan sok siratni-
valója van az embernek, még akkor is sír,
amikor nagyon tele van a szíve örömmel.

Bevilágítanak a szí vbe a karácsonyi
gyertyák. Mert a betlehemi gyermek maga is
világosság volt. Világ világossága. Mindenki
számára szóló letagadhatatlan világosság. Ki-
csiny volt a fénye Betlehemben és mégis örök
világosság lett: Idő múlása nem árt néki, min-
den karácsonykor belőle gyullad fény a kará-
csonyfákon. És ő világít ezekben a tényekben.
Ö tanít meg arra, mit jelent: szeretni fele-
barátomat. Ö adja a megtisztulást, h9,gy
legalább egyszer egy évben megsejtse e
világnak sok megkeményedett szívű em-
bere, hogy a gyermekszívűeké Isten or-
szága és vágyakozzék még egyszer gyermekke
lenni, tisztává lenni. Ö adja az önmagunkba-
nézés alkalmát, hogy akinek nincsen olyan
karácsonya, mint amilyet másoktól irigyelt,
legalább egyszer egy évben magábanézhessen
és megkeresse talán lázongó, de mégis meg-
tisztító könnyek között az elfelejtett imádságot,
az elfelejtett Istent.

Halottak vasárnapján az emigrált oroszok
tartottak emlékistentiszteletet. Az egész gyüle-
kezet kis gyertyát tartott a kezében és az
oltárról vett lánggal gyujtották meg egymás
kezében a gyertyákat. Sötét lett a templomban,
csak a kis gyertyalángok világítottak. Az ének
szállt az ég felé, könyörgéssel, imádsággal az
elhunytakért. Azután kezdték oltogatni. agyer-
tyákat, Egyre sötétebb lett és a végén már
csak egy láng égett valaki kezében. Nem le-
hetett látni, ki volt, fíatal-e vagy öreg. De a
kezébeli tartotta a világosságot és nézte, nem
törődve semmivel. Nem látta azt, hogy körötte
sötét lett, mert kezében világosság volt. Nem
hallotta az éneket, a siratást, mert szívében
más ének szólt. Nem látott mást, csak a fényt
és talán azt, AId felé, felfelé mutatott a láng.
Az oltárról vett világosság, a Világ Világos-
ságának kicsiny mása.

Halottak vasáruapjából karácsonyfelé szóló
igéret volt ez a fény. Az oltárról vett
örök világosság igérete, gyarlóságos földi fé-
nyességben is. Van szeretet, ami felfelé mutat a
karácsonyi gyertyák fényében és amit lehet
őrizgetni minden sötétségben, minden múlandó-
ságban. Van örök fény, csak mi veszítjük el
sokszor. Mi olto gat juk el a karácsonyi lángo-
kat, mi oltogatjuk el benne a szeretetet, amit
meg kellett volna tartani, 'mi temetjük el a
megváltásról szóló drága örömhírt, aminek'

pedig .szüntelenül örvBnde2ínünJ\'-l)eJlen~v-'-!pi--
fordulunk el az oltártól, pedig ~Í11E~gőr:J:ménk/
szívünkben 'az oltárról ,kap9il:'yi1ág9sságj.isztá/
fényét, mindig el tudnánk igazod1.1L-,ere5,Íltun:
ken s még a hétköznapokban.--s-ot.étségbe_n_,j.a'"
eltalálnánk Hozzá, járhatnálík'~~e.--_/ _----

Boldog karácsonyt! Őrizze 'Íneg---beiln-ünk __
Isten az oltárról kapott fény karácsonyt-aján-
dékát!' , Keménsj-Péier,":

Az új egyházi törvények:
(Folytatás.) ,

Az 1891. évben összehívott zsinaton al-
kotott Egyházi Alkotmány nem volt valami
iróasztal mellett kigondolt mú, hanem irásba-
foglalása annak, ami a valóságos életben már
évszázadok óta kialakult. Ennek a folyamatnak
megvan .a maga logikai és történelmi ma-
gyarázata.

Logikailag előbb kell létrejönnie a lelki
közösségnek, csak azután kerülhet sor a küléö
szervezetre. Luther szerint az egyház nem jogi,
hanem vallási fogalom. Az egyház az üdvös-
ségre kiválasztott hívők lelki közössége, amely-
nek egyedüli és láthatatlan feje Krisztus. Az
első keresztyén egyház sem úgy alakult meg,
hogy előbb megalkották a azérvezetet és az-
után töltötték meg hívőkkel.. Ellenkezően!
Előbb a Krisztus tanítására térítettek és meg-
kereszteltek minden népeket, a külső szervezet, az
egyház azután az élet követelményeinek meg-
felelően mintegy magától alakult ki. Ez volt
a folyamata a magyar protestáns egyház ki-
alakulásának is. Ez a folyamat különösen is
megfelelt a magyar felfogásnak. A magyar
lélek ugyanis nem forradalmi természetű. Az al-
kotásnak nem az egy~k végletből a másik vég-
letbe' átcsapó úgynevezett dialektikus, hanem
a fejlődéses, az úgynevezett evoluciós útját
követi. Ez természetes is. Hiszen évenkint
megújul szeme előtt a fejlődés folyamata. A
búzaszemben, amelyet ősszel elvet, benne látja
a jövő év kalászát, a vetésben, amelyet ősszel
beboronál, benne látja, a jövő tavasz hullámzó
búzatábláját. Tudja, hogy a jelen és a jövő ben-
ne van a mult év magj ának a csírájában..

De történelmi oka is van annak,
hogy a magyar protestáns egyház szer-
vezetét majdnem négy évszázadon keresztül
törvénybe nem foglaltálc Alighogy megerősö-
dött a protestantizmus, a 16. században reá-
szakadt a kíméletlen ellenreformáció. A fegy-
veres küzdelmek évszázada, a 17. század nem
volt alkalmas az egyház szervezetének kidol-
gozására. Amikor pedig a fegyveres küzdel-
mek II. Rákóczi Ferenc bukásával elültek,
a reakció politikája és nem kismértékben ma-
gában az egyházban az egyházi és a világi
elem között felmerült ellentétek késleltették
az 'egyház szervezetének 'kidolgozását. 'Az
egyház azonban enélkül is élt, a valóságos



1937: december 26. 387. oldal.-EVANG~LIKUS ~LE~
életben kíalakulta 'szervézete: s .ennek: az élŐ
szervezetnek írásbafoglalása volt az 1891. évi
Egyházi Alkotmány.

Az 1891. évi Egyházi Alkotmány alap el-
vein új törvényeink jóformán semmit sem válo·
toztattak. Vannak ezekben a törvényekben
nagyjelentőségű újítások, de az Alkot-
mány elveinek gyökeres módosítása nél-
kül. Ot pontban 'lehetne összefoglalni ezeket a
lényeges újításokat. A II. törvénycikk nagyobb
teret enged az egyházi életben az egyház nő-
tagjainak; szorosabban kapcsolja bele az egy-
házi életbe. a vallásos és egyházi testületeket:
hatályosabban gondoskodik az egyházi közép-
pontokon kívül lakó hívek lelki és iskolai el-
látásáról; .megszervezi az egyháztanácsot a
magasabb egyházi közületekben is és végül
gondoskodik az egyház lelki életének egyete-
mes irányításáról.

1. Az egyház nőtagjainak eddig az egy-
házközségi választásokban csupán közvetett
szavazati joguk volt, csak férfimeghatalmazott
útján szavazhattak. A II. törvénycikk '21. és
22. §-a közvetlen szavazati jogot ad a nötagok-
nak az egyházközségi lelkész, tanító, kántor
és a presbiteriumi tagok .megválasztásában.
Sok vita folyt a zsinaton arról, hogy nem kel-
lene-e a nőknek messzebbmenö részvételt en-
gedni az egyház közigazgatási életében. Az
általános vélemény abban alakult ki, hogy a női
léleknek inkább megfelel az. egyház benső
misssiós munkájában és az egyházi egyesüle-
tekben való fokozottabb munkálkodás,

2. A vallásos és egyházi egyesületek mun-
káját a II. tc. 8. §-a azzal igyekszik az egyház
szempontjaból értékesebbé tenni, hogy az egye-
sületek alapszabályait az egyházi hatóság jó-
váhagyásához köti és az egyesületek múködé-
sét az egyházi hatóság' ellenőrzése és felügye-
lete alá helyezi. Az egyház jótékonysági, tár-
sadalmi és tudományos egyesületeinek munkája
különösenalkalmas lesz arra, hogy az egy-
ház tagjait, kőzöttük az egyház nőtagjait is
szorosabban, több érdeklődéssei kapcsolja bele
az egyházzal kapcsolatos rendkívül sokoldalú
munkába.

3. Egyházunknak egyik legnagyobb gond-
.ta volt mindig azoknak az egyháztagoknak a
lelki és iskolai gondozása, akik nem laktak
olyan helyen, ahol egyházunknak temploma,
lelkésze, iskolája és tanítója van. Es ilyen
hely sok van, mert aránylag kevés helyütt
laknak híveink nagyobb tömegekben együtt.
Ezek kü.önösen ki vannak téve annak a veszély-
nek, hogy vallási gondozási hiányban erőt vesz
rajtuk a közönyösség az egyház és a vallás
irányában. A. II. tc. 15. és 16. §-a erélyes ren-

-delkezéseket tartalmaz a missziói egyházközsé-
gek .és a szórványok gondozása érdekében. Ha
a missziói egyházközségek alkotását és a szór-
vány.ok gondozását az. illetékes egyházközségek
akár szűkkeblúségból, akár nemtörődömség-
ből elhányagclnák..a felsőbb egyházi hatóságok
hathatós. eszközöket kapnak kezükbe abbólva

délból~ hogya' missz iói egyházközségek' és á
szórványok gondozatlanul ne maradjanak.

4. Eddig egyháztanács. presbitérium csak
az egyházközségben volt szervezve. A maga-
sabbegyházi közületeknek, úgyszintén az egy-
házmegyének, az egyházkerületnek, az egye-
temes egyháznak presbitériuma nem volt,
Egyedüli intézőszerveik Étzelnökség, illetőleg
az egyetemes felügyelő, továbbá a közgyűlések
voltak. A közgyűlés nem alkalmas egyházi kon-
krét ügyek elintézésére nemcsak nagy 4:aglét-
szamánál fogva, hanem azért sem, mert már
csak költségkímélés okából is évenkint rend-
szerint csak egyszer hivatott össze. Ez nem
volt megfelelő rendszer, mert hiszen azok a
konkrét közigazgatási' ügyek, amelyek . úgy-
szólván az egyház mindennapi életéhez tar-
toznak, nem várakozhatnak sokszor egy évig
az elintézésére. Ezen a nehézségen segít a II.
törvényci'kk azzal, hogy presbitériumot szer-
vez az egyházmegyénél, az egyházkerületnél
és az egyetemes egyháznál is. A presbitériu-
moknak a felsőbb egyházi közületekben való
megszervezése egyúttal újabb alkalmakat fog
nyujtani egyházunk tagjainak arra, hogy az
egyház közigazgatási életébe minél közvetle-
nebbül kapcsolódjanak bele, fokozza érdeklő-
désüket és enyhíti a közönyösséget.

5. Egyházjogászaink bizonyára sokat fog-
nak vitatkozni azon, hogy helyes-c. a II. tc. 82.
§-ánakaz a rendelkezése, amely az egyház lelki
életének egyetemes irányítását a hivatalára
nézve legidősebb püspök kezébe teszi. Bizo-
nyára lesznek olyanok, akik ebben az egyete-
mes püspökség bizonyos mértékű kialakulását
látják, ami a protestáns felfogással ellenkezik
és a rómaikatolikus egyháznaka pápaság in-
tézménye felé hajlile Lesznek bizonyára olya-
nok is, akik ezt az újítást összevetve a II. tc.
57., illetőleg 70. §-ának: azzal a rendelkezésével,
hogy az egyházmegyei, illetőleg az egyház-
kerületi közigazgatás az esperesnek, illetőleg
a püspöknek a :kötelessége, ,a lelkészi -elem
előtérbe nyomulásának látják a világi elem hát-
rányára. En nem osztozomezekbenaz aggodal-
mákban. A legidősebb püspökre bízott rhatás-
kör a lelkiek tekintetében érintetlenül hagyja
az egyházkerületi püspökök hatáskörét. Ugyan-
így az a rendelkezés, hogy a közigazgatás az
esperesnek, illetőleg a püspöknek a kötelessége,
nem érinti az egyházmegye.dlletőleg az egyház-
kerület többi szerveinek, közöttük .az egyház-
megyei és egyházkerületi felügyelőnek a tör-
vényes hatáskörét. Helyesnek is tartom a szó-
banlevő rendelkezéseket azért,- mert rátermett
férfiaknak megfelelő módot adnak arra, hogy
az '.egyházépítő munkából nagyobb részt. ve-
hessenek ki. ' .

Messzemenő jelentőségű. az új törvények
közül az egyház háztartásaról szóló VII. 'tör-
törvénycikk. Különösen -két újítást kell ki-
emelni. Az egyik újítás az, hogy az új tör-
vény tértelmében minden egyháztag személyes
.adó cfizetésére. .lcöteles, ,·-akinek ~vagy(}na;- jöve-
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delme, keresete, háztartása van vagy enélkül is"
ha házas. Emellett a szükségeshez képest úgy-
nevezett százalékos adót is lehet kivetni az ál-
lami alapadók megfelelő százalékával. Ezek
a rendelkezések annyiban újítások, hogy sza-
kítanak azzal a rendszerrel, amely szerint nem
mindenki volt kö .eles személyes adó fizetésére.
A második [e.entös újítás az, hogy az úgyne-
vezett százalékos adót egyenlő kulcs szerint
kell kivetni minden egyháztagra: Ez a ren-
delkezes szakít azzal a rendszerrel, amely sze-
rint az úgynevezett külbirtokosok, vagyis azok,
akik nem laktak az egyházközség területén, csak
fél vagy még ennél is kisebb összegű százalékos
adót fizettek Igy azután megtörtént, hogy egyes
egyháztagok lakóhelyükön semmit vagy csak
egy igen mérsékelt összegű személyes adót fi-
zettek, azon a helyen pedig, ahol vagyonuk
vagy keresetük alapján állami adóval voltak
megróva, csak mérsékelt összegű százalékos
adót fizettek. Ezen a két gyökeres újításon
felül sok helyes rendelkezést tartalmaz a szó-
banlevő törvénycikk az egyházi vagyonnak cél-
szerűbb kezelése és a vagyonkezelés ellenőrzése
tekintetében.

Az egyház nagy feladatok előtt áll. Szük-
sége van anyagi megerősödésre. Nagyobb mér-
tékben kénytelen igénybevenni tagjainak ál-
dozatkészségét. A tagokat 'nemcsak az egyház
jótéteményeivel és az egyházi életben gyako-
rolt jogokkal, de a.kötelességekkel is szerosabban
kell fűzni az egyházhoz. Ez a vezető gondolata
ennek a törvénycikknek, ami határozott "ki-
fejezésre jut abban is, hogy csak azok az egy-
háztagok gyakorolhatják az egyházi tagság-
gal járó jogokat, akik az adózási kötelességük-
nek maradéktalanul eleget tesznek.

A legnagyobb terjedelmű a tíz törvény-
cikk :közül az egyházi törvénykezésról alkotott
VIII. törvénycikk. A ré,gi alkotmányban az
egyházi törvénykezésról szóló rész százhúsz §, a
most említett új törvénycikkben száznyolcvan-
négy. A terjedelemnek ezt a megnövekedését
egyrészt az magyarázza, hogy olyan új eljá-
rások is foglalnak helyet az új törvényben,
amelyek korábban nem tartoztak a törvény-
kezés körébe. Ilyenek a nyugdíjazási és az
áthelyezési eljárás, úgyszintén a törvénykezési
eljárás az egyház iránti hűség és kötelesség
megszegése esetében. A másik oka a törvény- .
kezési rész terjedelme megnövekedésének az
-és ez egyszersmind a legfőbb indoka a tör-
vénykezési rész új szabályozásának is -, hogy
az eddigi rendszerrel szemben, amely szerint
az eljárás minden törvénykezési ügyben azonos
volt, az új törvény hatálybalépése után a kü-
lönböző természetű ügyekben az eljárás kü-
lönböző lesz. A legtöbb nehézséget ugyanis az
eddigi törvénykezésben az okozta, hogy a me-
rőben eltérő természetű ügyeket azonos eljárási
szabályok szerint kellett intézni. Az új törvény ikü-
lőnválasztja a fegyelmi eljárást, a választások
elleni panaszok esetében követendő eljárást, a
közigazgatásí elji1rá'S során hozott határozatok

elleni panaszok esetében követendő 'eljárást, 'az
úgynevezett vagyoni pereket, 'az előbb már em-
litett nyugdíjazási és áthelyezesi eljárást és
végül az eljárást az egyházfágok ellen az .egy-
ház iránti hűség és köte.esség megszegése ese-
tében.

Ismétlem, az egyház ríagy feladatok
előtt áll. Lelkészeitől, tanítóitói és minden tiszt-
viselőjétől, úgyszintén tagjaitól is a kötelesség-
teljesítés legmagasabb mértékét kell megkö-
ve.elnie. Kezébe kell tehát az egyháznak adni
az eszl.ö iöket arra, hogy a ~köte;ességteljesítést,
ha kell, kényszerrel biztosítsa és a mulasztáso-
kat megtorólja. Az e,gyház tisztviselőinek és
tagjainak tudniok és érezn: Ö~{kell, hogy az egy-
háznak nemcsak az áldó keze, ele a megtorló
keze is u.o.érheti.

Az egyházépítés munkáját talán egyik tör-
vénycikk sem szolgálja. olyan nagymértékben,
mint az egyház iskolairól alkotott: V. törvény-
cikk. Nehéz volna megmondani, hogy az ed-
dirrickkel szemben mi ebben a törvényben az
újítás. Valami lényeges" alapvető újítás talán
nincs is benne. Röviden leginkább azzal le-
hetne jellemezni ezt a törvénycikket. hogy az
egyház iskolaügyét összhangba hozza a fenn-
álló állami iskolaügyi jogszabályokkal. szabá-.
lyozza . a. tanítók és a, tanárok jogviszonyait,
a tanulmányi és a fegyelmi rendet; az iskolák
ellenőrzését, felügyeletet és .legfőbb irányítását.
A vallási közönyösség leküzdésének legkitűnőbb
eszközei az iskolák. Ha a zsenge fiatalságot
erós cszálakkal tudjuk a valláshoz és az egy-
házhoz hozzáfűzni, az egyház küdelmeinek a
sikere a jövőre nézve máris biztositva lesz.

Aziskolákról szóló V. törvénycikk mellett,
sőt az előtt. foglal helyet mint IV. törvény-
cikk,az egyház missziói munkájáról alkotott
törvénycikk. Az iskolai törvény mellé való ez
a törvénycikk azért, mert Krrsztus Urunknak
a Mátéevarigéliumában olvasható azon pa-
rancsolatán alapszik, 'hogy »Elmenvén, tanít-
satok minden népeket«. Az iskolákról szóló
törvény e.é, sőt minden más törvény elé való
a törvénycikk azért, mert 2. §-ában minden
benne van, amit Krisztus Urunk a Máté evan-
géliumában foglalt, imént emlitett parancsola-
tában az egyház lelkészeinek, tanítóinak, többi
hívőinek és az egyház minden tagjának mintegy
végrendeletképen hagyott. Ennek a törvény-
cikknek a 2. §-a ugyanis a következően szól:
»Az egyház missziói munkája - az egyház
lényegében gyökerező hivatásánál fogva - sa-
ját tagjainak lelki építésére, evangéliumi egy-
házi ö.itudatának erősítésére, a keresztyén tár-
sadalom bajainak gyógyítására, a nemkeresz-
tyén népeknek Krisztushoz .vezetésére ' vonat-
kozik. Fe.öleli az egyházi evangélizációt, az-
ífjúság :egyházias nevelését; a' szegénygondo-
zást, a diakonus- és diakonisszaképzést, mun-
kájuk .Irányítását s az evangéliumban kötele-
zövé tett kü ö.iböző szociális .munkát.e.Imevrö-
viden összefoglalva- a keresztyén egyház, hi:
vatása-",... ._",~",,,','~' v 3' ,:;#'".·',Hi., ... Ct



, KOrUl~k gazdasági,' .tá'rsa'dálmi "·és' cs~Iá~l.
élete sok tekintetben beteg. A civilizáció a száz'
mérföldes csizmában eszeveszetten rohanótech-
nil~a nyomában hihetetlenül ·e161'e tört,az er-
kölcsöt azonban nem vitte magával. Az egyik
oldalon az élet minden örömének, ininden él-'
vezetének megszerzésére képesítö gazdasági
hatalom a gazdagságot kötelező erkölcsi érzéle
nélkül, a másik oldalon a technika, a gyár-
ipar minden képzeletet meghaladó kifejlésével
a vrnunkától, a keresettől megfosztott milliók ,

'akiknek bizalma" hite kell, hogy megrendül-
jön abban a viiágrendben, amely .őket az em-
beri sorsból kirekeszti. Az egyik oldalon 'a tu-
domány .és művészet minden gyönyörűségével
felékesített tízezer, az intelligencia, a ,homo
elegans, ele szív nélkül; a másik oldalon a saj-
tóból, a' rádióból, a mozibó1 a műveltségnek
csak a foszlányait elkapdosó tömeg, amelyben
az erkölcs követelményeít a felűletes múvelö-
dés maza vonja be és nyomja el. Az egyik ol-'
dalon a családapáta vagyonszerzésnek vagy
gyarapításnak olthatatlan vágya, a család ..
anyát pedig a szórakozás keresésének kielé-:
gíthetetlen szomjúsága vonja el a család kö-
réből, a másik. oldalon a szükség ' kényszeríti
a' családapát és a .családányát, .hogy napestig
távolmaradjon ct osaládiköréböl : a család, az
otthon pedig pusztul. .

A család, a társadalom, a gazdasági élet
betegségeit törvényekkel,:kormányintézkedé-
s~!{kel gyökeresen orvosolui nem lehet. Az 01'-

voslásnak egyecltlligyökeres 'módja' csak' az
lehet, hogy az erkölcs utóléri a civilízációt, s 'há
utolérte, tőle soha el nem marad. OA civilízációt
az em berek csinálják.az embert kell tehát megtöl-
teni erkölcsi tartalommal, mert akkor minden-
ben, amit az ember tesz, benne lesz az er-
kölcs, s akkor a civilizációnak 'is immanens
eleme lesz az erkölcs, Itt vár nagy feladat az
egyházra. Ennek a feladatnak, 'ennek a hiva-
tásnak a betöltésére nem elég a templomi is-
fenfisztelet, az imádság, a prédikáció, il szent-
ségek kiszolgáltatása, hanem az egyháznak fel
kell ölelnie az ember és a társadalom egész vi-
lágát. Hogy. az egyház ennek a hivatásának
megfelelhessen;. ezt célozzák az új zsinati tör-
vényeink. Ezek a törvények megadnak az egy-
háznak minden lehetőséget, ami szűkséges ah-
hoz, hogy a nagy feladatra felkészülhessen. Ha
egyházunk él ezekkel az eszközökkel és nem fog
hiányozni sem az 'akarat, sem a hit.ereje, Isten
segítsége és áldása sem- fog elmaradni.

, Dr. Vladár Gábor.
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..' SZLE·Z-Á~K."L;ÁSZ,LÓ;,·
. Magyarorsz4g ará~ykos~orús m~~re,·
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ha,.i:any- és éroönt6de. /larangÚlszerelés-::é8 :hizrtJng-
ld/JgJl.ar. Budapeet;' 'VI., .petn~hJÜy-utca, .71;= Udm.:
'; .. 4: 4ran~i~Qlm61 é8' 4 dlszoklelJéll~1 kit4nt..tu.ef...:_,
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'1Ciníl:'lJ{ tellCleli va.ima!;; . Jnég ri fölif;ön.' - ':
IÜinílyi . -le!lcék: mát 1Hí{j!Jó(fni iudaialc
. és 'uárua 'Vár'n,'i~ hp9,Y a csillag )öljön.

(;s 'hf.imú hit/el:: bús' u!Jo'/}~o,/'iíságból~'
haláluél, biínből lúz ,<Jzaodduli8 111 eg.
Sö'{ i?lléí .é.r;·enegyszer f el1i'ilrígol, . .

Ie'!, ú]: i1'(í:np.t mu/atv/ct lríbaiknak.
, , ,J(inílyi lelkele ~úanna7c ?nég '.a földöII"
dc két-e nékji!c :fj,etleheJn'icsiUtl,g?!' "
[(/:csi jászol, örök csodát melenqet:
Tá11laci-e cb~illag vonni és .uezeini . . ..'

.sok 'L'ág:yDan. égő, bús' ldrályilelkei?
Valaha. 'réqen, sseniséqes. nctg'Y: éjen,
az a CSima,g." talási eg.y sötét .ssi» v·olt .. '.
Meg/,ürdötlboldogbetlehern'i fénybeh:... .;
átiűeesedeti . ,.lofiz'g'7C(~vék sugáj":a,. . . ,
{(jrt k~ beléle ... s fdív'ell. az égre,. "
világot. ;vetni, keresok űtjJ.,mf'· ,

..'. , . Szevetnéle én is Betlehembe ·'inan1'tt.
Találni, oennis., é.g1Ú; felrag'Jj!Ogni:...

. sötétlő égen olyan cs:iUag_ lenni!
f~1~intésé1'e hiirar1ó' ..:iug.á.j·nak ", . . .
hogy. i·ndJuln:inak!hát!fan! :mi1ul'caü~meh! .
. . :H iseen. soka n csák a: cSlllag'w V'~lrnal;;.

Túrmezei Ereeébet
diakonissza testvér,

.,EgY,sernl. :,.'
. Kigyúlnak : il ..gyert.yák ;'Cl:karicsollyfáii'

templon~ban, iskolában, családi körben és min-
denütt, ahol karácsonyi ünnepélyre gyűlnek
össze gyermekeink.

Kigyúlnak a boldog" betelni . vágyó gyer-
mekszemek az égő,' fénylő" igéretet .Jiordozö
karácsonyfák alatt: . '

., Karácsony: »Dgy' . szerette Isten <li vilá-
got« ... Isten szeretete szól; oselekszik, követel,
megadásra késztet, életet teremtés életet elfo-
zad. Karácsony: boldogság. Nagyok' gyerme-ki és gyermekek nagy. boldogsága. Áldott :lz,
Isten, .aki nagyoknak és kicsinyeknek gyertya-
fényen ésezernyiemberi ajándékon felül kará-
csonyi boldogságat ad! .. , . . ...'.:

'I'ekintetem azonban elfordul e 'karácsonyi
fénytől. Szemem :keres', .kutat, .belef&i;ódik az
éjszakába, egyházi .és nemzeti. életünk éjsza-
kájába.:' ~. - '.: ., . . _.~ , , -. . . ': ". '\ "..
, .Boldog karácsonyi ,gyermelmk rhellett; ke-

resem azokat a' :gyerm€ke,lc(;t,,:ikik-';Iiil'l:Cse1
rrek. benni61{'lkéUene/, -de-naresenek. Lehetné-
nek, de nincsenek. Ist-en akarta :Őket~ derem-
berek. nerrr rakarták.r.Meg -se 'fogaJitaJc)B ha
megfogantak, .rneg' .nerrr születtek, .taert.: mi.
előtt rnegszülettek volna, ·me·ghaltak. .Megölet,
..tek: Isten teremtesi .rendje: és a.házasságJ&
.nyege .elben i.vétlcezés , há::zftstáí-sakrtak. egyrp:á;s
imádásában, ~'ya;ló,~kJelégjilés.e~ ,:öilzgéJ,k!eny,e1yDl,



anyagiasság, aggodalmaskodás, kétkedés, hi-
tetlenkedés, egyszóval lábbal tiprása Isten eme
parancsolatának: » Én vagyok az Ur, a te Iste-
ned, ne -legyenek tenéked tén előttem idegen
isteneid!« megölte őket, míelőtt lettek volna.
Statisztikai kimutatások és' számítgatások nél-
kül is' jól tudjuk', 'hogy halál e halálok vége.
Nemzetünk pusztul, egyházunk sorvad, Iste-
nünk büntet... De nem szabad némán,
közömbösen, lemondóan, tehetetlenül, átkos né-
zéssel néznünk e sorvadást -. és pusztulást. A
krisztusí szeretet indít 'megoldások keresésére
és talált megoldások megvalósítására. Minde-
nekfelett hirdessük és valljuk Isten Evangéliu-
mát, a benne rejlő, Törvényt is: Isten akaratát
és Istennek a megszegett akaratával együtt járó
szankcióját, valamint. Isten- üzenetét, mely sze ..
rin,t az Ő Országával ,és annak igazságával
együtt míndenek megadatnak nékünk (Máté
6:33, Róma.,8:32). Könyörögjünk sIsten mun-
katarsaiként munkálkodjunk azon, hogy Isten
királysága, Isten akaratának uralma eljöjjön
hozzánk, eljöjjön mindenhova e földön, s vele
együtt jöjjön ,--;- gyermekek serege ... Azután,
ismervén a gyermektelenség, az egyke, - ket-
tőcske gazdasági, anyagiassági- rugóját, nem
szabad visszáriadnunk annak erőteljes hangez-
tatásától, hogy az államhatalom a népi és nem-
zeti .közösség élete jogán keressen és
találjon módot arra, hogy a magáéból ad-
hasson 'olyan' érdemes esaládoknak, amelyek
magukra veszik- SZáJ1103gyermek felnevelésé-
nek a gondját és szolgálják a népi, nemzeti,
egyházi létet. ~ Ugyanúgy nem -szabad egy-
házunknak elfáradnia egészséges és igazságos
szociálpolitika követelésében és a maga részé-
ről valódi egyházi, gyülekezeti' szociálís tevé-
kenység kifejtésében, amiről azonbali más', al-
kalommal kívánok szólni. - Végül egy egé-
szen konkrét,gywkorlati megoldási lehetőségre
hivolnJel egyhA.zi köreiiík figyelmet. Akik a
falusi viszonyokkal csak valamennyire is is-
merősek, tudják, hogy milyen szerepe és je-
lentősége van ott a bábanak. Ezért azt mon-
dom, hogy a búnös gyermektelenség avagy
egyke-kéttőcske elleni harc egyik legremény-
teljesebb fegyvere: diakonissza-bába alkalma-
zása, aki lelkiismeretében Isten törvényéhez
kötve vanés az állam törvényeit sem játssza
ki. Nem 'tartom szükségesnek, hogy ezen állí-
tásomat behatóbban megindokoljam. Aki efer
vetett gondolatof végig gondolja, tudja, míről
van szó. Diakonissza intézeteink feladata bába-
testvéreknek minél nagyobb számban leendő ki-
képeztetése, gyülekezeteluknek viszont elsőren --
(iti feladata Ilyen .testvérek alkalmazása," illetve
alkalmaztatása. Egyhil,zi és..nemzeti jövőt szol-
gálunk ezzel. . . , . ,

- .. 'Tovább kutat szemem, Hajt, eg.yre hajt il,
gyermekek utáni ezeretet. De.' jaj, fájdalmas.,
amit látok! Látole gyerrnekeket, akikről sok-
-szor nem tudni, ki 'a:z atyjuk, ki az anyjuk; akik-
nek nincs testvérük, nincs otthonuk ; .sokszor Is-
.tenük .•.'--Meg.v:áltójuk •..sj.ncs,;.;. senkijük.csines , .:.

AzutllH, valahogyan -bekerülnek az állami' men-
helybe. amely, miként majd minden állami in- .
tézmény, katolikus jellegű. Innen, meg gyakran
kihelyeztetnek családokhoz. vagy .intézetekbe.
'l'apasztalom, hogy menhelyi evangélikus gyer-
mekek -;- hogy történetesen-e vagy pedig' szán-
dékosan és céltudatosan, arról elmélkedhetünkl
róm. kat. családokhoz kerülnek, amikor is a·
dolog menete többnyire ugyanaz : katolikus is-
kola, katolikus templom, katolikus nősülés, re-
verzál is, kitérés, - evangélíomi egyházunk szá-
mára elveszett. Nem így van? Szolgálhatok
adatokkal ... De nem szabad ölbetett kezek-
kel, hitetlen lélekkel néznünk, míként pusz-
tulunk. Aki pedig kézlegyintéssel akarná 'ezt
a pusztulásunkat elintézni, annak fogjuk meg
mind a két kezét, hogy ne legyínthessen. Fogjuk
meg a kezét és tegyük a míenkhez, és - imád-
kozva cselekedjünk együtt! De mít kell csele,
kednünk? Az illetékes egyházi és nem egyházi
tényezők hassanak oda, hogy a menhelyek
evangélikus gyermekeket evangélikus családok-
hoz; lehetőleg evangélikus gyülekezetekben lakó
evangélikus családokhoz helyezzenek ki. Ez

. azonban még nem elég. Ügyelnünk kell arra,
hogy 'ezek a családok keresztyén, egyházi, ál-
lami, nemzeti szempontból megbízhatók legye-
nek. Ügyelnünk kell arra, hogy a kihelyezett
gyermekek sem testileg, sem lelkileg kine
uzsoráztassanak, hanem családtagokként tekin-
tessenele Gondoskodnunk kell arról, hogy a
gyülekezeti életbe ugyanúgy bekapcsolódjanak,
mint a többi gyermekek. Ennél a megoldásnat
is helyesebbnek tartom azonban azt, hogy a
menhely az evangélikus gyermekeket evangé-
likus intézetekbe helyezze 'ki, amelyekben a
wiecherni családi rendszer mellett az említett
szempontok mind garantálva vannak. Az evan-
gélikus intézet· is kiadhat egy-egy gyermeket
családokhoz munkába, ha erre alkalmas, de
szeme állandóan rajta van s közvetlen közelről
kíséri figyelemmel. A FéM Evangélikus Dia:
kenissza Egyesületnek több ilyen intézete van
már, legújabban a tolnamegyei Bonyhádon épí-
tett gyermekotthont hontalan gyermeke-le ré-
szére. Más egyházi alakulatoknak is vannak ha-
sonló intézményei. Legyen is minél több. A
meglevőket pedig vegyük a ssívünkre mint
evangélikus egyházi közösségünk erre elkötele-
zett tagjai. Semmiképpen sem hálát várva s
ha hála;' nincs, elkeseredve. Nem is dicsekedve
és az elbizakodottság bűnébe esve. Hanem Isten
parancsa iránti kötelességből, tudván, hogy
maximális teljesítmériyünkkel is csak »haszon-
talán 'sz'Ülgák« vagyunk, mert az Istennel való
szövetségünk követelte mértéket sohasem érjük
el. Ne akarjuk és ne engedjük, hogy egy is
elvesszen. »Ekképpen a ti mennyei Atyátok

. sem akarja, hogy egy is' elvesszen a' kicsinyek
közül.« (Máté 18:14.) Egy sem'!

)lI~h;n'e111, buzgó haranggá teremtsd most
1l>' szÍ-v,emet«; hogy most e z ta karácsonyt ha-
rangozhassam bele evangélikus testvéreim
saívébel ,,"" ~Zu'laut He~rik .
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Három . ádvenfi estély,
Az olvasó eleve helyteleníti a cimet. Abban fl

meggyőződésben van, hogy estély el sem gondolható
valami nagystílű műsor és tánc nélkül s úgy tudja,
hogy egyházunk és társadalmi egyesületei csak ád-
venn esteket szoktak rendezni. E sorok írója tudato-
san. használja a eímet s már ezzel is ki akarja
»domboritaní« .a három ádventi egyházi est rend-
kívűlt [elentöségét.

*A Fasori Evangélikus Jótékony Nőegylet és Lu-
ther .Szövetség rendezésében necember 12-én nagy
egyházi hangversenyt hallgathattunk a fasori "temp-
lomban. Olyan egyszerű ádventi esti áhitatnak' indult
mint amilyen egyházi testületeken .és hívek érdeklő:
dési körén nem igen szokott túlterjedni, hiszen a
nagy nyilvánosság - sajnos - nem igen szekett
tudomást venni az ilyen hangversenyekről sennél
mégis jóval és sokkal több volt. Három müvész tisz-
telte meg az esti áhítatot: Zsámboki Míklós, a Zene-
művészeti Főiskola tanára, gordonkaművész, Dr. Bán-
dó Gyula hegedűművész és Osváth Júlia, a M. kir.
Operaház magánénekesnője, aki eljött templomába
bjzony~ag{)t tenni nemcsak. művészetéről, amelynek
soka~ E!;srégen vagyunk a csodálói, hanem egyházsze-
reteterol is. Mind a három művész tökéletes gyö-
n~örűsé.g~t nyujtott, méltók voltak a hallgatóság
elismerésére s nem azért adó zunk Osváth Júliának
~ legnagyobb elismeréssel, rnert karrierje delelőjén
alI ma, hanem azért, hogy a lehető legjobban. fiá-
gunkhoz kötözzük őt. .
. Elől k~ll~tt volna írni Peschko Zoltán karnagy
e~ orgonamuvesz ~;; .esten. adott nagy munkatelje-
~lt~eny~nek elIsm<;reset. AkI csak egy. kicsikét tudja
értékelni, hogy mit jelent 5-6 negyedórán keresz-
~ül álla~clóan művészt 'ieszültségbÉ!h- élni s mínden
ének, huros hangszer, kar és orgonavezetésben egy-
szerűen és örökösen benne élní, az egyik szám vég-
zésében la befejezettre gondolni s' következő mű-
sorszám léhetöségén gyötrődni, csak az értékeli iga-
zán az ő teljesítményét. Orgonaművészi produkció-
járó] újabhat és jobbat nem mondhatunk, rnínt amit
eddig mondtunk és írtunk, de an ryit mégis örömarrel
[egyzünk fél, hogy előadó művészete férfiassá érett.

A Fasorí Evangélikus Énekkar olyan, mint a
sport-versenyző, a verseny napjára állítja be magát
egészen, Amig. a nyilvánosság elötti megmutatkozás
izgalmában van, mindig joggal talál munkájában
valami sikerületlent, teljesen ki nem dolgozott rész-
1etets az est bűvöletbe ejti a jcarmestert séneke·
.seket egyaránt és a lehető és elérhető legnagyobbat
nyujtja minden alkalommal. Nagyon örült a kö-
zönség az énekkar műsorában a magyar szerzők mű-
vei előadásának. De reménykedi.k a közönség sok hall-
gatója abban is. hogy egy-két év mulva már magyar
evangélikus művészeink kórusait ís hallhatj uk nagy-
.szerű énekkaraink előadásában.

*A Magyar Luther Társaság december 13-án
tartott ünnepi ádventi estélyt. Kereteiben, tartalmá-
ban s közönsége szerint valóban ünnepélyes .jellegű
volt az est, amelyre ebben a formában már, hosszú
idők óta vártunk. Hiszen olyan sokszor olvastuk,
láttuk és hallottuk azt, hogy a Magyar Protestáns
Irodalmi Társaság vagy a Bethlen Gábor Szövetség'
fővárosunkban vagy a vidéken milyen komoly meg-
mozdulásokat ért el estjeível s az volt ezen az esten
érzésünk, hogy annyi idő s kísérletezés után végre
megérkeztünk ssportnyelven szólva, kifutott olyan
formát a vállalkozás, amelyet nagyszerűen lehet es
kell folytatni.

A Luther Társaság ünnepélyeinak kerete: elnöki
megnyitó és berekesztő, szavalatok, művészi 'számok
s egy vagy két előadás. Olyan megszokott forma,
melyet rendkívülivé és emlékezetessé maguk az elő-
adó személyiségek tehetnek vagy a téma, amely elő-

adaÍik. Ezen a: Iegutóbbf esten rszerencsésen szövet-
kezett az abszolut ,érté.kű· szernélyiség a közönség
kívánsága szerint való-Iegkedvesebb témával.
. Megismerhettüle Dr. Vladár Gábor kúríaí ta-:
nácselnököt, mint bizonyságtevő evangélikus embert.
A zsinat alatt megbámulhattuk nagy jogi tudását
s a vele párosult evangéliumi -szerénységét, láthattuk
azt, hogy a hosszúra nyult gyüIésezések ideje alatt
szívben és lélekben mjkép melegedik rnínd jobban
és jobban fel egyháza -dolgaí iránt s most meglát-
tuk azt, hogy jogászi tudása és [ogfilozóríaí ·~gon··
dolkozása mégis csak ..függvénye annak az egyríáz-
szeretetnek, amely letagadhatatlanul bizonyságtevő
lett valamennyiünk erött. előadása, egy megais otott
törvény lelkének ismertetése, nem jogász közönség
előtt nagyon nehéznek látszott s . azok, akik az elő·'
adót ismerték és így soha sem hallották, a rnemóría,
a tudás és a szerénység klasszikus férfia bűvöle-
tébe estek, de azok,' .akík az egész zsinatot sannak
minden ülését végigülték s az egyes törvények szö-
végét többszörös szövegezésben ismerték, a végzett
munka abszolut értékéről az előadás vezetése rneílett
bizonycsodtak meg. Valami olyan feszültséget oldott
fel az előadás az utóbbi csoport lerkében, amely a
végzett jó munka után sokaknak kellett s most ez
egyszerre sokaknak megadatott.

. Az est második .részét az új elnökség Maróthy
Jenő emlékezetére szentelte. D. Kovács Sándor püspök
olvasta fel az elhunytról írott méltatását, amelyhez
egyházunkban nagyon sok s kízárólagos j-oga volt.
Ismerte Maróthyt pozsonyi diákkorában, mint nóg-
rádi papfiút kerületi emberének tarthatta s ő adta
át az akkor még fiatal novellistát az egyházi nyil-
vánosságnak akkor és azzal. amikor meghívta az
egyik Luther Társasági estre felolvasónak.

Nem lehetett meghatódottság nélkül végighall-
gatni a nagyszerű megemlékezést, de még kevésbbé
Maróthy Jenőnek: »Ki hozza a karácsonyrát« c. no-
velláját .. S ha a felolvasó mínden igyekezete mellett
sem tudott ugyanazTenní, mint maga a novellaíró.
aki egyik űlésünkön éppén ezzel a -novetléjávaí de-
bütált, mégis sokszor s- sokak az egész felolvasás
alatt, minden mondatrésznél hallották azt a derűt,
azt a meleg hangot, azt a megejtő bájt s azt a.
mindig keresetlen naivitást, amelyet Maróthy novellái
felolvasása közben belelopott hallgatóságána.. An, yi
könny s annyi mosoly . volt a felolvasás közben is
a hallgatók szemében s szívében és arcán, amennyi
illett a megemlékezéshez slwllett ahhoz a szere-
tethez, amely. él szíveínkben Maróthy Jenővel szemben.

Nagyon bízunk a Luther Társaság új vezetői-
ben s nagyon kérjük őket arra, hogy hamarosan
megint hívják ilyen összejövetelekre egyházunk kö-
zönségét.

*A kelenföldi egyházközség hagyományos nagy
és rádión is közvetített hangversenye volt a har-
madik ádventi estély. Hangulata, közönsége, müsora,
előadói s a karácsony közelsége egy év időtarta-
máig a templomban, az. emlékezésben s a kedves
visszagondolásokban pedig bizonyosan hosszú ideig
áhítattal forrt egységbe. Mert bizonyára nemcsak
e sorok írója, hanem a közeli és távoli hallgatók
tömegei is magukba fogadták Rajter Lajos karácsonyi
énekéből (amelyet a rádió dec. 23-én éjfélkor az e
hangversenyröl felvett viaszlemezről ad Ameríká-
nak) e, sort: Üdvöz légy Jézus, bús szivernnek
vigasztalója. Ugy adta ezt az éneksort s az
utána következö korálszerü fenséges befejezést a
kar, mint a relígíö- boldogságában megfogant lélek
világfelé fordulásáii.ak legőszintébb bizonyságtevését.
Második előadásban és másodszori hallgatásban' ál-
lapíthatta meg mindenki azt, hogy ez a kompozició
mennyire tiszta muzsika s mennyire közelíti meg az
svangéliumot. . .

Az énekkar müsorszárnaí főleg ismert darabok
voltak s mert egyházilag is általánosan ísmert, ~S
használt dallamokat használt fel a karnagy, vezény-
Iésében alkalmat keresett arra, hogy míndazt a sz~~.

,
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,KARACSONY ELSO ONNEPE.
,. Lukács' 2:1-14.

. A karácsonya, lelkünkben .mindiq csak ennyi,
legalább ennyi, s. nem is lehet több ennél: »Dicső-
ség a maqassáqos mennyekben az lstennek,« Sze-
.műnk egészen ráirányoz6dik Istenre, aki cselekedett,
Mert ,IStNl cselekedett úgy, ahogy ez a világ soha el
nem képzelte. Isten lett emberré. ,Az Ige Lett testté.
lsten jött közel. Tehát nem -az embernek kellett is.
tenne válnia, de lsten maga lett emberré, s maga
intézte el a mi ügyünket.
. S a mindenkort isteni kiuánsáq karácsonykor
csak ennyi, s legalább ennyi: »Bekesséq a földön,«
Eg és föld közölt O már békességet teremtett,
A haragvó lsten helyett, ártatlan gyermek jött közénk. HOGYAN' TAMOGASSUK AZ EVANGéLIKUS
»Karácsonu« és »/Jékesség a földöll« ez összetartozik. EGYHAZKERQLETEK JÓL"_'T'I EGY't'SOLETÉT'l/De mii akarsz a békességgel? Valami hazúg IC F

treuga Dei-t kötni világgal, bünnel, [űuet-láoal, po- Evangélikus ember családjáról a "Jóléti Egyesülete
kollal, ,vagy a hit harcában bekülni ki Istennel? Mit utján gondoskodik. Egyházi érdek is a »Jólétí
ünnepelsz karácsonukor? Az emberszeretet híg seen- Egyesület« Ielka rolása. Hívja fel mindenki a hit-
timentalizmusában olvadozol, s hiszel az emberi »jó- testvérek. figyeJmét a Jóléti Egyesületre, A Jóléti
ság« produkciójában, vagy leborulsz az értünk, te- Egyesület mindenfajta bítositást teívesz: temetkezési
hetetlenekértcselekvő lsten előtt, aki ezt a »bűnös elet, nyug~íj, tűz, betörés. .baleset, gyár. szavatosság:
'világot szereite«? ,auto. szállítmány és jégbiztositásokat.

Vá' á k ' Taqjainak. érdekeit kepuisel! minden esetbent
:.' '~, Itoz s Iapun életép~D ... Örömmel jelentjük F,e,lvilág,o,sitáss,al és. táiékoztatássat szelgal az egye.ólvasóinknak, hogy az Evangel:kus Elet maj számával l k
nemcsak a lap ötödik évfolyamát zárjuk. hanem az új s~ et. oZl?ontja: Burtapeet; IV .• Hujá-u. 8-/Ó, .Ev,
éyf.,o,ly,.anl is...,változá s..ok. je..gyéb en indu..L U. Ji. munka- b~r~z,) 1 elefon 1-863-32. valamint a kerületi fiókok:
- , ,~ Békéscsaba. Debrecen. Győr, Kaposvár, Miskolc, Pécs

társi garda csoportosul a lap. mellé s igyekszik Szeged. ~zé~es~('hérvár. Szornbathely, Szolnok Min:
~lJ1na~ bő.~s -váltczatos, tartalmat adni.' A lap ter- d.e,rt egyhazkozsegben megbizottai. vannak az' egye;
[édelrne IS meghővül, egyelőre úgy. hogy minden l k A
második számot 12 oldalas terjedelernben adunk. Kul- su et,ne ', -:- llandóa~ felveszünk és foglalkoztéltunk
sőleg is 'változ:k: borítéklapot és új címlapot kap, ~,~~.f~~~!~,~~~~dalmazassal tagszerzőket, hölgyeket is,
beosztása is új és változatos lesz. Január elsejétől =~'..:::C ,~::::=:::=:=.::-=-':;:- =.:c::=--=

a.lap ,Wéb7r ~gusztáv gr~fjkai nyomdavállalatánák ' -Lefla~kalmasé1bb kar:acsonyiajándékolc
kiadásában Jelellik ·meg.Weber Gusztáv hittestvérünk Könyv f' tIk" ..
szeretettél' és " áldozatkészséggel" vállalkozott arra. _ Ja a 11a es öregnek, töltőtoll. levélpapír.
ho~y a, lap fejlödésének az új határán segítségünkre zsebnaptár, stb., melye~nagy, ~á~asztékban
lesz. Vegul .ez az UJ ·evfoly.am ezeszen önálló is lesz SCHOLTZ TESTVÉREK konyv- es írószerkereske-
~bban,a' tekintetbeh,hogymegs~4nik:az Evangélikus désé~en kaphatók. Bpest, IX. Ferenc-krt 19-21.

f~ijéEvaniiük~iü;;lSs~' A~yánázi-:Nionid~:-B;::VU,,''D~r~ich~u,"-28/b:-=-F-:-;"Farkas Lászlő, '

séget, .egyszerűséget, á,l1ítatot'hordozó" ésvkeltő h,iteJ
ébrésztö jelentőséget j{'ihózza 'abból; .arnít a:~ énekek
szérzöí "valaha adni' és kifejezni" 'akartak: Weltler
Jenő munkájáról ismét a "legnagyobb elismerés háng-
jan emlékezhetünk meg. Lehetetlen azonban 'ezt "a
neki' szórőelismerést a kelenföldi énekkarfől meg-
vonni. sőt. Az énekkar hallgatása .közben . többször
előttem :..voltc az a kérdés: hogy az' énekkar áll-é
jól összeválogatott elsőrendü erőkből, vagyakar·
nagy s.ambicíózus munkája s erőteljes fejlődésben
levő karvezető 'művészete érdemlí-o meg a dícséretet?
Valószínű; , hogy itt - ebben az esetben szeréncsésen
találkozik - a kettő.' . .,'
, Ma'rjpy' Erzsébet operaénekesnő 'hárQménekével
g:yö~yörkö,d!ette a ,hallgat6sá~ot: Szakolezay ,Riegler
Ernő va kíséretet latta el s önálló orgonaszámaival
nagyban hozzájárult az estély sikeréhez. Jólesett
megállapítani azt, hogy az orgoriamüvészek felekezet-
közi viszonylatban. Bach .J. S., interpretálásában ne-
mes vetélkedést folytatnak." I .

Egyházi zenénk ápolása az utóbbi években ör-
vendetes fejlődésben van .e olyan meggyőzö az in-
tenzlvebb zenei életnek sikere, hogy' ma már fölös-
leges szószaporításnak tetszene, ha írásban újabb'
ösztönzéssel .. akarnók felfokozni munkájukat és tel-
jesítö képességüket.· S ha -ilyen vonatkozásban 'hall-
gatnunk is kell. annak a reményünknek mégis ad-
hatunk kifejezést. hogy amint egyházunk megújulása
minden területen fokozott mér tékben megindult, egy'
házzenei területen is lehetnek jogos reményeink.

, G. L.
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Családi Lappal való részbeni, közössége, jnely ugyan
nagy ,segítséget jelentett az átmeneti időkben s
amelynek engedélyezéséért szívből ltálásak vagyunk
a pesti ..evangélikus magyar egyháznak, de amelyet
aműgyís' kölcsönösen átmenetinek tekintettünk. "Minde
változások mallett is il. lap -előfizetésí ára változat-
lan marad: 4 pengő 40 fillér egy évre. Kérjuk öl-
vasóinkat, vegyék szívesen a lap ,fejlődése errre-
kében történő változásokat, támogassak és terjesszék
a lapot.· hogy meanél jobban megfelelhessen egy-
háztársadelrrrt, belmisszió! és egyházpolitikai felada-
tainak.

- Tartafom-mutató. Lapunk mai számához csa,
toltan küldjük szét igen tisztelt előfizetőluknek az
EvangélilwsÉlet1937. évi. V. évfolyamának »Tar-
talom-rnutatóe-ját, remélve, hogy ezzel is szolgálatot
teszünk és hasznos segédeszközt nyujtunk mindazok-
nak, akik a' Iap. állandó értékű tartaimából a későbbi
idők folyamán is indítást, tudást, anyagot meríteni
kívánnak egyházi munkásságukhoz,
. - Bekötésí tábla. Lapunk 1937. évi V: évfolyamá-
hoz díszes bekötési táblák megrendelhetők darabon-
ként 2.50 P-ert akiadóhivatalban. Kérjuk elő Iize-
tőinket, hogy megrendeléseiket mielőbb juttassák el
hozzánk. .

- H BányakerüIeti Evangélikus Papnék Szövetsége
D. Raffay Sándorné és D. Kovács Sándorné puspöknek
vezetésével, a Protestáns Országos Árvaházban ülé-
sezett. Az árvák Alapi Is tvánné rendezésében j.eJ.e-
netet adtak elő a papné életéből, A jól sikerült elő-
adási Blatníczky Pálné, esperes 'özvegye köszönte meg.
majd a gyermekek között szétosztották a pap-
n~K ajándékait.

...,...Hatvan. A nőegyesület december 5-én kézi.
munkakiállítást és vásárt. az ifjúsági egyesület de-
cember 11-én műsoros előadást rendezett. Mindket-
.töt komoly előkésztilet előzte meg. s az eredmény le-:
het~vé t~s~i a gyülekezet szegényeinek .~ karácsonyi
segelyezeset. - Az ádventi szerda esteken áhitat-
sorozat volt a következő sorrendben: Dr. Gyimesy Ká-
roly »Jővel Jézus lelkem hő szérelme«, Mezeí József
»Te nélküled szívem hová lenne«, Túroczy Zoltán
»Oh jöjj kírályom«, Jávor Pál »Csak Te vagy örö-
möm e világone. Az utolsó egyúttal gyülekezeti ka-
rácsony-est volt. mely után a szegények szerétet-
csomagot kaptak.

- Ggöngycs. Decernber 16-án vallásos est volt
amelyen, Túró~zy ZoItá~ hi,rd~tte az Igét, rávilágítv~
arra. hogy rnilyen az IgaZI advent, amikor Krisztus :
közeledik az emberhez. .


